כ"האדראתשע"ד 
52פברואר 5102

לכבוד
דקאניהפקולטות 
ראשיבתיספר,חוגיםומחלקות 
חבריהסגלהאקדמי 
ציבורהדוקטורנטים 

שלוםרב ,

הנדון:תכנית מלגות ות"ת להשתלמות בתר-דוקטורית בחו"ל
לסטודנטים מצטיינים מבני המיעוטים לשנת תשע"ה
הוועדהלתכנוןולתקצובבמועצהלהשכלהגבוההכוננהתכניתמלגותלהשתלמותבתר-דוקטורית
בחו"ל המיועדת לסטודנטים מצטיינים בני המיעוטים (ערבים ,דרוזים צ'רקסים ובדואים) ,גם
בשנתתשע"ה .

המלגהמיועדתלסייעלדוקטורנטיםמצטייניםמבניהמיעוטיםמאוניברסיטאותהמחקרבישראל
לצאת להשתלמות בתר-דוקטורית באוניברסיטאות מובילות בחו"ל ,במטרה לקלוט אותם עם
סיוםההשתלמותכחבריםבסגלהאקדמיבאוניברסיטאותבישראל .
בטווחהארוך,להביאלהגדלתמספרחבריהסגלהאקדמימבניהמיעוטיםבאוניברסיטאות
המחקרבישראל .

במסגרתתכניתזותעניקות"ת02מלגות .

המלגהתהיהבסךשל$51,111לשנהותוענקלתקופהשלשנתייםלכלהיותר.הענקתהמלגה 
בשנההשנייהמותניתבפעילותוהאקדמיתשלמקבל/מקבלתהמלגהובהעברתהדיווחעלפעילותזו .

המלגהמיועדתלסיועבמימוןההוצאותשלהלן:הוצאותמחיה,כרטיסיטיסהלמלגאי/ית
ולמשפחתו/הוהוצאותבגיןמעברהמשפחהלחו"ל .

תנאיםכללייםלבחירתהמועמדים :

א.המועמדיםשיוגשוע"יאוניברסיטאותהמחקרהתקבלולהשתלמותבחו"לוזכובמלגתקיום 
מהמוסדהקולטאומהמוסדהשולחאולכלמלגהאחרתלהשתלמותבתר-דוקטורית,ובכוונתם 
לצאתלהשתלמותומחקרבחו"ללתקופהשלאתפחתמשנתיים .
ישלפרטבאילומלגותזכההמועמד .
ב.ההשתלמותתתקייםבאחתמהאוניברסיטאותהמובילותבעולם .
ג.יוכלולהגישאתמועמדותםמועמדיםהצפוייםלקבלאתהתוארהשלישישלהםלאיאוחר 
משנהלאחרהיציאהלהשתלמותאומועמדיםשבעתתחילתהשתלמותםלאיחלפולמעלה 
מארבעשניםממועדקבלתהתוארהשלישישלהם .
ד.ההשתלמותתתמקדבפעילותמחקריתבתחומוהמדעישלהמועמד .
ה.במשךתקופתההשתלמותיקדישהמועמדאתמלאזמנולפעילותהאקדמיתבאוניברסיטהבה 
הואמשתלם .

במסגרתתכניתזולאיוגשו מועמדים אשרהיובעברבעלי מינויכחברסגלאקדמיבכיר(מדרגת
מרצהאודרגהמקבילהומעלה),במסלולהרגיל,במוסדאקדמיכלשהובארץאובחו"ל .

המועמדים שייבחרו על ידי האוניברסיטה יידרשו לחתום על הצהרה הקובעת כי לקראת סיום
ההשתלמות בחו"ל יהיה עליהם לפנות אל מוסדות אקדמיים בארץ לרבות האוניברסיטה השולחת,
בבקשהלהצטרףכחבריסגל,ובמידהשיבשילוהתנאיםלכךאכןיצטרפואלאחדמהםכחבריסגל .
במידה ויחליט המלגאי לא לחזור לאחד המוסדות בארץ ,למרות שהבשילו התנאים לכך,
הוא/היא ידרשו להחזיר את המלגה.
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דקאני הפקולטות מתבקשים לרכז את בקשות המועמדים ולהמליץ על אותם מועמדים שיש
בכוונתכםלהמליץ,בבואהיום,עלקליטתםכחבריסגלביחידותיכם .

המועמדיםשיומלצועלידכםמתבקשיםלהעביראתהמסמכיםהמפורטיםלהלן :
.0מכתבושלדקאןהפקולטההנוגעבדבר,תוךאזכורכיתישקלהאפשרותלצרףאת 
המועמד/המועמדתלסגלהאוניברסיטהבבואהיום .
.5מכתבראשביה"ס/מחלקהבדברחשיבותההשתלמותבחו"לועלאיזהצורךמחקריהוא/היא 
עתידיםלענותבתוםהשתלמותם,והכוונהלקלוטאותםבעתידלסגלההוראהוהמחקר .
.3טופסבקשה .
.2קורותחייםורשימתפרסומים .
.2תכניתהמחקרהמבוקשתבחו"ל(5-0עמודים) .
.6מכתבהזמנהמהמארח/אוניברסיטהמחו"ל .
.75מכתביהמלצה :
מכתבהמלצהאחדממנחהעבודתהדוקטורט 
מכתבהמלצהשניממישמכירהיטבאתעבודתםשלהמועמדים,רצויממוסדאחרלהשכלה 
גבוההבארץאובחו"ל,אךניתןלהגישגםהמלצהנוספתמחברסגלאחרהמכירהיטבאת 
המועמד/תואתהמחקר .
.8הצהרהחתומהעלידיהמועמד/ת .

אתטופסיהבקשהבצירוףהמסמכיםהנוספיםהנדרשים,ישלהעבירללשכותדקאניהפקולטות 
ב5-עותקים,כלעותקבשקיתניילוןנפרדת,עדלאיאוחרמיוםחמישי,8במאי.5102 
מכתביההמלצהיועברוישירותע"יהממליציםללשכתהדקאןהנוגעבדבר .

כלדקאןמתבקשלהגישלח"מאתהמלצותיועדלאיאוחרמיוםחמישי,02במאי .5102

אנימודהלכםעלשיתוףהפעולה .






בברכה ,









שושנהנוי 







מנהלתמדורמענקיםומלגות 








העתק:פרופ'א'שי,רקטורהאוניברסיטה 
פרופ'ד'ק.פריאלניק,סגניתהרקטור 
גב'מ'שדה,המזכירההאקדמית 
ראשימינהלפקולטות 
מזכירותלעניינידוקטורנטיםבפקולטותובבתיהספר 

ות"תלערבים 

מזכ ירות אקדמית
קרנות ומלגות

Academic Secretary
Foundations & Grants
יש להגיש טופס זה מודפס!

מלגות ות"ת להשתלמות בתר-דוקטורית בחו"ל לסטודנטים מצטיינים מבני המיעוטים – תשע"ה
שם פרטי _______________________ :
שם משפחה _____________________ :
חוג  /מחלקה__________________________________________________________ :
_____________
________________
מספרי טלפון_____________________ :
(נייד)
(בית)
(עבודה)
כתובת דוא"ל__________________________________________________________:
תאריך לידה____________________ :
מצב משפחתי____________________ :
המינוי ,או העיסוק הנוכחי ________________________________________________ :
_____________________________________________________________________
השכלה גבוהה  - :תארים  /ציון סופי בכל אחד מהתארים ,מועדי קבלת התואר ובאיזה מוסד:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
פרסים ,הצטיינות וכדומה _________________________________________________ :
מועד מתוכנן ליציאה להשתלמות בחו"ל_______________________________________:
משך תקופת ההשתלמות המבוקשת בחו"ל_____________________________________ :
מקום ההשתלמות (היעד והמוסד) האם נתקבלה תשובה מהמוסד בחו"ל (יש לצרף העתק ההזמנה):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
מקור כספי למימון ההשתלמות (נא פרט/י מי הגורם המממן ומה גובה המלגה המוענקת):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
* יש לצרף תיאור קצר של תכנית המחקר המבוקשת בחו"ל.
התיאור יכלול הסבר מפורט על מקום ההשתלמות שנבחר ,חשיבותו במערך השיקולים שלך
להתקבל למקום זה ,יעדי המחקר ,חשיבות המחקר ומה הן ציפיותיך מהשתלמות זו.
* כתבי בקצרה מהן תכניותיך העתידיות בתום ההשתלמות.
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ממליצים
 .1שם הממליץ__________________________________________________________ :
שם האוניברסיטה______________________________________________________:
ביה"ס/מחלקה/חוג_____________________________________________________ :
תחום התמחותו של הממליץ______________________________________________ :
דרגתו האקדמית :ד"ר/פרופסור

 .2שם הממליץ__________________________________________________________ :
שם האוניברסיטה______________________________________________________:
ביה"ס/מחלקה/חוג_____________________________________________________ :
תחום התמחותו של הממליץ______________________________________________ :
דרגתו האקדמית :ד"ר/פרופסור

ניתן לקבל את הטפסים באמצעות הדואר האלקטרוני או באתר האינטרנט
http://acad-sec.tau.ac.il/scholarships

תאריך_________________________:

חתימה______________________:

טופס 2

מלגת ות"ת להשתלמות בתר-דוקטורית בחו"ל
לסטודנטים מצטיינים מבני המיעוטים
הצהרה

אני הח"מ____________________ מצהיר/ה בזאת כי בתום שתי שנות לימודי פוסט-דוקטורט בחו"ל,
אפנה למוסדות אקדמיים ישראליים בבקשה להתקבל כחבר/ת סגל ,ובמידה והתנאים יבשילו לכך ,אחזור לארץ
ואכהן כחבר/ת סגל במוסד בישראל.
ידוע לי שאם תוצע לי משרה בארץ אך אחליט לא לשוב ,יהיה עלי להחזיר את המלגה המוענקת לי ע"י הוועדה
לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה.
אני מצהיר/ה שקראתי את תקנון המלגה ,ואעמוד בתנאיו.

שם___________________________
ת"ז __________________________

חתימה_____________________

