
 

 
 

 כ"ט בטבת תשע"ט
 2019בינואר   6
 
 

 לכבוד
 חוגים, מחלקות ומכוני מחקר  בתי ספר, ראשי

 כאן
 
 

 שלום רב,
 

 
   בני המיעוטיםו מהחברה הערבית לדוקטורנטים מצטיינים מלגותנדון: ה

    ב"פתש-פ"שת – ח"ימחזור 
 

 
מיועדות  המיעוטיםבני ו מהחברה הערבית המועצה להשכלה גבוהה לדוקטורנטים מצטייניםמלגות 
 םלהקדיש את מלוא זמנ םלהלפנות ללימודי תואר שלישי, לאפשר  אלה םסטודנטילעודד 

בטווח  להגדילקבלת התואר. כמו כן מיועדת התכנית , ובכך לקצר את משך לימודיהם עד ללימודים
ה במוסדות להשכל בני המיעוטיםהחברה הערבית וממ הבכיר הסגל האקדמי יהארוך את מספר חבר

 במדינת ישראל.  גבוהה
 

 ות חדשות.מלג 14שנה עד  מדיהות"ת  במסגרת התכנית תעניק
 ארצי (ולא מוסדי) של מצוינות אקדמית.-על בסיס כלל הזוכים ייבחרו

 
₪  20,000 ועוד ות"תההקצבת ₪  52,200 :לשנה למשך שלוש שנים₪  62,200 הוא מלגהסכום ה
 . הוצאות מחקר ולכיסוי תוספת למלגהכ הפקולטה/היחידה/המנחה במימוןנוספים 

 
שומרת לעצמה ועדת  דוקטורנט במלגה נוספתהבהם זכה שכפל מלגות. במקרים  אפשרתות"ת לא ה
 .תקצובאת הזכות לבחון את המקורות הנוספים במטרה למנוע כפל  של הות"ת היגויה
 

  :הות"ת תקנוןהמועמדים נדרשים לעמוד בדרישות 
אושרה או תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט המחקר לדוקטורט  הצעתש שניבעל תואר  . א

 אושרה.  ושל הצעת המחקרש
 .לכל היותר לפני שנההצעת המחקר אושרה  . ב
    הוגשה לשיפוט וטרם אושרה, וזאת בצירוף  וניתן להמליץ על מועמד שהצעת המחקר של . ג

 .30.9.2019ד עות"ת על אישור ההצעה הלאישור המנחה והתחייבות לעדכון 
 

  :מתחייב כלפי האוניברסיטה איהמלג
 ושנים ממועד זכיית תוך ארבעלסיים את עבודת המחקר תוך שלוש שנות המלגה או לכל היותר  א. 

 במלגה.  
לא לעבוד לשם הכנסה, למעט עזרה בהוראה באוניברסיטה, ואף זאת באישור בכתב ממנחה      ב. 

 שעות הוראה שבועיות למשך שנתיים בלבד.  8עבודת הדוקטורט ובהיקף שלא יעלה על 
שה חודשים או יותר. ילבקש את אישור האוניברסיטה לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ש ג. 

 בכל מקרה לא ניתן להקפיא את המלגה ליותר משנה אחת.
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 :האלההמסמכים  להגיש את יםמתבקש יםמועמדה
 1נא להקפיד לחתום בעמ'  .)ובצירוף תמונה מודפס( של המועצה להשכלה גבוהה טופס הבקשה  .1

 למטה. 3למטה וגם בעמ' 
ינות יתרה, פרסים או בהצטי לציין אם הוענקו בהצטיינותהתארים ולפרט את קורות חיים ( . 2

 וכד'). 
 רשימת פרסומים (אם יש).   . 3
 .ושל הדוקטורט (אם נלמדו קורסים) גיליונות ציונים של התואר הראשון והשני . 4
     ותו ותרומתו הצפויה לתחוםימקור ,הנושא וחשיבותוובכלל זה הצעת המחקר לדוקטורט,  תקציר . 5

 . עמודים) 2-1(
 תקופת המלגה.פירוט תכנית המחקר ל . 6
יש לכלול מידע אודות תחום המחקר,  הבהמלצ מנחה:השאחד מהם ממכתבי המלצה,  3-2 .7

ניתן לצרף  להתייחס להישגים האקדמיים של המועמד.וחשיבותו המדעית, מקוריותו וחדשנותו 
 חברי סגל המכירים היטב את המועמד ואת תחוםאו מ מכתבי המלצה מראש חוג/מחלקה

 ".נספח - למלא את הטופס המצורף "מכתב המלצה מתבקש ממליץכל . שלוהמחקר 
 תלמיד שלב ב'. כ העל קבל ממדור תלמידי מחקראישור  . 8
 טופס בקשה פנימי (עותק אחד). . 9

 כתב התחייבות חתום בידי המועמד (עותק אחד). .10
אישור ה ;שנים 3לשנה במשך  ₪  20,000בסך  למימון הפקולטה/היחידה/המנחה התחייבות . 11

 .(עותק אחד) ולא כחלק ממכתב ההמלצהיועבר במכתב נפרד 
     

למדור קרנות  להגיש מתבקשים המועמדיםהמסמכים הנדרשים את טופס הבקשה בצירוף כל 
 .9201באפריל  11, חמישייום  עד )כל עותק בשקית ניילון נפרדת( עותקים 9-ב ומלגות

 
 ביחידותיכם. דוקטורנטיםוה המידע לידיעת אנשי הסגל את אנא הביאו

 
 

  בברכה,
 

 
 
 
 
 

 
 : העתק

 הרקטורן סגפרופ' אייל זיסר, 
 דקאני הפקולטות

 המזכירה האקדמית, שרון פלדמן
 משנים מנהליים לדקאני הפקולטות

 מזכירות לענייני דוקטורנטים בפקולטות ובבתי הספר
 

 ות"ת  דוקטורנטים  



1 

 

  - ובני המיעוטים מגזר הערביבקרב ה יםמצטיינ םלדוקטורנטיכנית מלגות ות
 טופס מועמדות למחזור י"ח )תש"פ, תשפ"א, תשפ"ב( 

 

 המוסדימולא ע"י 

 

 ______________________  ת/שם המועמד

  
 פקולטה המוסד המגיש

 

 ___________________________________________ת   ___/הגשת המועמדל מוסד המגישהונימוקי . שיקולי 1    

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

  

 האוניברסיטה ו ת/. התחייבות המועמד2

כפי שמופיעים בתקנון  מצטיינים מהמגזר הערבי אנו הח"מ מתחייבים לעמוד בכל תנאי תוכנית המלגות לדוקטורנטים

 ובהנחיות.

 חתימת המועמד/ת ___________________ תאריך________________

 

 _________חתימת הרקטור_____________ תאריך________________

 

 ________________מנכ"ל/סמנכ"ל כספים חתימת                                              תאריך________________

 

 

 

Planning & Budgeting Committee | עדה לתכנון והו
תקצוב לו  
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מגזר הערביבקרב ה יםמצטיינ םלדוקטורנטיכנית מלגות ות  
- ובני המיעוטים  

   (תשפ"ב -"פ)תש י"חמחזור  -מועמדות טופס 

 

    ימולא ע"י המועמד

 

 אל הבקשה יש לצרף את המסמכים  מלא את הטופס בדייקנות ובכתב ברור.ו, התקנון וההנחיותאת עיון נא קרא בא
תקציר עבודת אישור תוכנית הדוקטורט והבאים: קורות חיים, גיליון ציונים של התואר הראשון והשני, המלצות, 

 הלוקה בחסר לא תידון.בקשה בקשה שלא תענה לתנאי המלגה או  המחקר.
       

    שם .1
 שם אמצעי שם פרטי שם משפחה  
 

2.      

 מצב משפחתי מין מס' תעודת זהות אזרחות תאריך לידה 

 

 .3 משרה נוכחית   

 

     מקום וכתובת העבודה  __________________________________________________________________

 עיר  רחוב  מיקוד 

 טלפון  טלפון נייד  פקס 

 

  מיקוד  רחוב  עיר כתובת אישית .4

  כתובת אלקטרונית  טלפון  

 

    רקורד אקדמי .5

 תואר / תעודה תאריכים מקום מוסד 

     

     

     

     

 

 תחומי לימוד קיבלת את התארים הנ"ל? לובאי. 6

______________________________________________________________________________________  

 והפרסים בהם זכית בעבר. הצטיינותהת וכל מלגאת  י/. פרט7

 מלגות הצטיינות / פרסים שנה מוסד

   

   

   

 .נושא עבודת הדוקטורטאת  בקצרה  י/תאר ?מהו תחום לימודיך. 8

______________________________________________________________________________________  

 

 
 תמונה
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

  .התואר תך לאחר השלמימהן תוכניות י/. פרט9

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 

  (:בהמשך הטופס המצ"ב ו גם)רא מכתבי המלצה י/צרפו )עד שלושה ממליצים( ממליציםשמות וכתובות  י/. פרט10

 מוסד  תפקיד שם הממליץ 

1.    

2.    

3.    

 

? בישראל או בחו"ל על ידי מוסד אקדמי, קרנות מחקר או קרנות סיוע ,גע"לשנה"ל תש . האם הוענקה לך מלגה נוספת11

( םעותק מהמסמכים הרלוונטיי ? )אנא צרפ/ימהו היקפו  ?י מטרת הסיוע )מלגת שכ"ל, מלגת מחיה וכיו"ב(מה

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
 אנא השלימו את הטבלה הבאה .12

 הערות תאריך 

 התחלת לימודי הדוקטורט:
;: 

  

   אישור תוכנית המחקר לדוקטורט:

   סיום משוער:
 

ותאר/י בקצרה את ה, /פעיל ה/בהן את ו מקצועיותו כיות, תרבותיותמסגרות חינו י/: פרטוהתנדבות . פעילויות מנהיגות13

 פעילותך במסגרות אלה.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

תפקידך בהן  י/פרט .שלוש השנים האחרונותב ה/, או בהן היית פעילהפעיל ה/ן אתי מסגרות בהנ/. פעילות פנאי: ציי14

 . אלהומשך הזמן במהלכו השתתפת בפעילויות 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 : . תחביבים15

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 את קורות החיים שלך לטופס זה. . צרפי 16

 נכוניםמלאים וכי כל הפרטים שהעברתי בבקשתי הם, למיטב ידיעתי,  ת/תי אני מאשרחתימב

 חתימה _______________               תאריך _______________________



 טופס בקשה למלגת המועצה להשכלה גבוהה
 פתש" –לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית ובני המיעוטים 

 לשימוש פנימי *
 
 

     שם פרטי       שם משפחה 

 תאריך לידה  ____________________ מס' זהות _______________________

     חוג בי"ס/     פקולטה  

 

 יברסיטה או מגורם אחר )מלגות קיום או כל מלגה אחרת(האם מקבל מלגה כלשהי מהאונ

___________________________________________________________________ 

 _____________________________________ ____מינוי או עיסוק נוכחי באוניברסיטה 

 __________________________________עיסוק נוכחי מחוץ לאוניברסיטה _________

 

 תאריך זכאות לתואר ראשון__________________                ציון גמר לתואר ראשון 

                   ציון גמר לתואר שני________ ציון התזה________ תאריך זכאות לתואר שני

 

 תאריך תחילת הדוקטורט / מעבר למסלול הישיר לדוקטורט_______________________

           ים המנחה/

 __________________      נושא עבודת הדוקטורט 

       נושא העבודה ותכנית המחקר הגשתתאריך 

       נושא העבודה ותכנית המחקר אישורתאריך 

            הערות מיוחדות 

 אני מצהיר בזאת שכל הפרטים שציינתי בבקשה זו נכונים ומדויקים.

 

 

      חתימה       תאריך  
 
 
 

 * יוגש בעותק אחד בלבד

 



 
 

 

 

 

 

 ת המועצה להשכלה גבוההומלג
 לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית ובני המיעוטים

 
 
 

 התחייבות הסטודנט
 
 

 :ת/אני מתחייב
 
 
 . לסיים את עבודת המחקר תוך שלוש שנות המלגה או לכל היותר תוך ארבע שנים ממועד 1

 זכייתי במלגה.    
 
 
 לשם הכנסה, למעט עבודה של עזרה בהוראה באוניברסיטה, ואף זאת באישור  . לא לעבוד2

 למשך שנתיים  שעות הוראה שבועיות 8בכתב ממנחה עבודת הדוקטורט ובהיקף שלא יעלה על     
 .בלבד    
 
 . לבקש את אישור האוניברסיטה לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של שישה חודשים3

 יטה לא תאפשר הפסקה של יותר משנה אחת. או יותר. האוניברס    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
                       

 

 ________________________________שם        
 

        

 ______________________חתימה

 

 תאריך______________________       



1 

 

 

 מכתב המלצה

 מצטיינים יםדוקטורנטל המועמד למלג

 

 תחום מוסד לימודים שם המועמד/ת

   

 

 : לימוד בהשוואה לסטודנטים אחרים באותו תחום תד/בטבלה המצורפת, הערך את המועמ

 

יןמצו   מתחת לממוצע ממוצע טוב מאוד 

 יכולת אינטלקטואלית    

 מוטיבציה למחקר    

ה עתידית פוטנציאל לתרומ    
 משמעותית בתחום

 יוזמה    

 בגרות נפשית    

למצבים   הסתגלות יכולת    
 חדשים

 יכולות וכישורי מנהיגות    

 

בהשוואה לסטודנטים מייצגים מתחום הלימוד, הנמצאים בשלבים מקבילים מבחינת התפתחות הקריירה שלהם, דרג את 

 :בלימודים ובמחקר ה/ואת וכישוריו ת /המועמדהיכולת האקדמית הכללית של 

 

מצוינת                     
 1%עליון

 יוצאת דופן
 5%  עליונים

 טובה מאוד
   10%   עליונים

 טובה
 15%  עליונים

 
 

   

 

 

     

 תאריך  חתימה  שם, תפקיד, מוסד

 

ובלימודי הדוקטורט, וכן את ס זה התייחסות בה מפורטת הערכתך את יכולות המועמד בתחומי המחקר אנא צרף לטופ

חשוב הערכתך את הישגיו הלימודיים בעבר, אופיו, כושרו האינטלקטואלי ואיכויות רלוונטיות אחרות. פרט מדוע 

 שהמועמד יקבל מלגה.

 


	כאן

