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לכבוד
דיקאניהפקולטותלהנדסהולמדעיםמדויקים 
ראשיבתיהספרלפיסיקהואסטרונומיה,לכימיהולמדעיהמחשב 
ראשהחוגלגיאופיסיקהולמדעיםפלנטריים 
ראשיבתיספרומחלקותבפקולטהלהנדסה 
ציבורהסטודנטיות 

שלוםרב ,

הנדון:תכנית מלגות ות"ת לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות לשנת תשע"ה-תשע"ו – מחזור ב'
הוועדהלתכנוןולתקצובבמועצהלהשכלהגבוההתמשיךלפעוללקידוםהשוויוןהמגדרי 
במוסדותלהשכלהגבוההולהעניקמלגותלבתר-דוקטורנטיותמצטיינותגםלשנתתשע"ה-תשע"ו .

המלגה מיועדת לסייע לדוקטורנטיות מצטיינות מאוניברסיטאות המחקר בישראל לצאת
להשתלמות בתר-דוקטורית באוניברסיטאות מובילות בחו"ל ,במטרה לקלוט אותן עם סיום
ההשתלמותכחברותסגלאקדמיבאוניברסיטאותבישראל .
בטווחהארוך,להביאלהגדלתמספרחברותהסגלהאקדמיבאוניברסיטאותהמחקרבישראל .

הוחלטכיבעתהענקתהמלגותתינתןהעדפהלתחומיידעבהםישקושיבגיוסנשיםלסגלהאקדמי .
בהתאםלנתוניות"ת,המחסורהגדולביותרבנשיםבקרבהסגלהאקדמיבישראלקייםבתחומי
ההנדסהלמיניהםוכןבתחומיהמדעיםהפיזיקאלייםומדעיהמחשב .

מדישנהתעניקות"תבמסגרתתכניתזו02מלגותחדשות .

המלגה תהיה בסך של בין  $00,222ל - $00,222לשנה ,בהתאם למצב המשפחתי של המועמדת,
ותוענק לתקופה של שנתיים לכל היותר .הענקת המלגה בשנה השנייה מותנית בפעילותה
האקדמיתשלהמלגאיתובהעברתהדיווחעלפעילותזו .

המלגה מיועדת לסייע במימון הוצאות המחייה ,כרטיסי טיסה למלגאית ולמשפחתה והוצאות
בגיןמעברהמשפחהלחו"ל .

תנאיםכללייםלבחירתהמועמדות :
א.המועמדותשיוגשוע"יאוניברסיטאותהמחקרהתקבלולהשתלמותבחו"לוזכובמילגתקיום 
מהמוסדהקולטאומהמוסדהשולחאולכלמלגהאחרתלהשתלמותבתר-דוקטורית,ובכוונתן 
לצאתלהשתלמותומחקרבחו"ללתקופהשלאתפחתמשנתיים .
ב.יוכלולהגישאתמועמדותןמועמדותהצפויותלקבלאתהתוארהשלישישלהןלאיאוחר 
משנהלאחרהיציאהלהשתלמותאומועמדותשבעתתחילתהשתלמותןלאיחלפולמעלה 
מארבעשניםממועדקבלתהתוארהשלישישלהן .
ג.ההשתלמותתתקייםבאחתמהאוניברסיטאותהמובילותבעולם .
ד.ההשתלמותתתמקדבפעילותמחקריתבתחומההמדעישלהמועמדת .
ה.במשךתקופתההשתלמותתקדישהמועמדתאתמלאזמנהלפעילותהאקדמיתבאוניברסיטהבה 
היאמשתלמת .
ו.המלגותמיועדותלנשיםבכלמצבמשפחתישהוא.יחדעםזאתיובהר,כיהות"תמוצאתלנכון 
לעודדבמיוחדנשיםבעלותמשפחה,וזאתעלרקעהחסמיםהקשוריםבצורךלשלבחיימשפחה 
וקריירה .

במסגרת תכנית זו לא תוגשנה מועמדות אשר היו בעבר בעלות מינוי כחבר סגל אקדמי בכיר
(מדרגתמרצהאודרגהמקבילהומעלה),במסלולהרגיל,במוסדאקדמיכלשהובארץאובחו"ל .

איןמניעהלהציגמועמדותגםלקרןרוטשילד .
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אוניברסיטתתלאביבנתבקשהלהמליץעל2מועמדותבלבד .

דקאני הפקולטות מתבקשים לרכז את בקשות המועמדות ולהמליץ על אותן מועמדות שיש
בכוונתכםלהמליץ,בבואהיום,עלקליטתןכחברותסגלביחידותיכם .

המועמדות שייבחרו על ידי האוניברסיטה יידרשו לחתום על הצהרה הקובעת כי לקראת סיום
ההשתלמות בחו"ל יהיה עליהן לפנות אל מוסדות אקדמיים בארץ לרבות האוניברסיטה השולחת,
בבקשהלהצטרףכחברתסגל,ובמידהשיבשילוהתנאיםלכךאכןתצטרףאלאחדמהםכחברתסגל .
במידהותחליטהמלגאיתלאלחזורלאחדהמוסדותבארץ,למרותשהבשילוהתנאיםלכך,היא
תידרשלהחזיראתהמלגה .

המועמדותשיומלצועלידכםמתבקשותלהעביראתהמסמכיםהמפורטיםלהלן :
.0מכתבושלדקאןהפקולטההנוגעבדבר,תוךאזכורכירצונםלצרףאתהמועמדת /המועמדות 
לסגלהאוניברסיטהבבואהיום .
.0מכתבראשביה"ס/מחלקהבדברחשיבותההשתלמותבחו"לועלאיזהצורךמחקריהיא 
עתידהלענותבתוםהשתלמותה,והכוונהלקלוטאותהבעתידלסגלההוראהוהמחקר .
.3טופסבקשה .
.2קורותחייםורשימתפרסומים .
.0תכניתהמחקרהמבוקשתבחו"ל(0-0עמודים) .
.6מכתבהזמנהמהמארח/אוניברסיטהמחו"ל .
.70מכתביהמלצה :
מכתבהמלצהאחדממנחהעבודתהדוקטורט 
מכתבהמלצהשניממישמכירהיטבאתעבודתהשלהמבקשת,רצויממוסדאחרלהשכלה 
גבוההבארץאובחו"ל .

אתטופסיהבקשהבצירוףהמסמכיםהנוספיםהנדרשים,ישלהעבירללשכותדקאניהפקולטות 
ב0-עותקים,כלעותקבשקיתניילוןנפרדת,עדלאיאוחרמיוםראשון,07ביולי.0202 
מכתביההמלצהיועברוישירותע"יהממליציםללשכתהדקאןהנוגעבדבר .

כלדקאןמתבקשלהגישלח"מאתהמלצותיועלעד0מועמדותבלבדעדלאיאוחרמיוםראשון, 
3באוגוסט .0202

אנימודהלכםעלשיתוףהפעולה .






בברכה ,









שושנהנוי 







מנהלתמדורמענקיםומלגות 








העתק:פרופ'ד'ק.פריאלניק,סגניתהרקטור 
גב'מ'שדה,המזכירההאקדמית 
ראשימינהלבפקולטהלהנדסהולמדעיםמדויקים 
מזכירותלעניינידוקטורנטיםבבתיהספרובפקולטותהנ"ל 

ות"תלנשים 

מזכירות אקדמית
קרנות ומלגות

Academic Secretary
Foundations & Grants
יש להגיש טופס זה מודפס!

מלגות ות"ת לבתר-דוקטוריות מצטיינות – תשע"ה
שם משפחה _____________________ :

שם פרטי _______________________ :

חוג  /מחלקה__________________________________________________________ :
מספרי טלפון_____________________ :
(עבודה)

________________
(בית)

_____________
(נייד)

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):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
* 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.
2/...

מזכירות אקדמית
קרנות ומלגות

Academic Secretary
Foundations & Grants

-2-

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______________________:
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