
 

 

 לנשים לפוסט דוקטורט נשיא קול קורא להגשת בקשה למלגות

דוקטורט באוניברסיטת תל אביב. את לימודי ה ת למסיימותודוקטורט מיועדפוסט מלגות נשיא ל
 לצאת לפוסט לנשיםלסייע  שמטרתן, חמש מלגות תוענקנה בשנת תשע"טבמסגרת התכנית 

 .של מדינת ישראלחוקי המס המענק כפוף ל דוקטורט באוניברסיטאות מובילות בעולם.

 המלגה היקף

 כל שנה(.ב $ 25,000לשנתיים ) $ 50,000

 :המלגה העונה על התנאים הבאים לקבלת מועמדותה את להגיש זכאית

  בעלת תוארPhD או דוקטורנטית  שהוענק באחת מן הפקולטות באוניברסיטת תל אביב

   הלימודים הנוכחית.ך שנת במהל PhDה לימודי הצפויה לסיים את 

 או  ל"בחו יוקרתית באוניברסיטה לפוסט דוקטורט התקבלהבוגרת או דוקטורנטית ש
 .החלה בתהליך קבלה לפוסט דוקטורט

 אופן הגשת המועמדות 

 על הבקשה לכלול:

 ., כולל פרטים אישיים )גיל, מצב משפחתי((CV)קורות חיים  .1

 .ההזמנה/הקבלה לפוסט דוקטורטהכולל את מסמך  .2

; בהתייחסות לנושאים אותם מוצאת המועמדת (Cover Letter)מכתב רקע אישי  .3
  .אינם מהווים חלק מן המסמכים האחריםאשר לציין ולנכון 

 .שיש למועמדת לצורך הפוסט דוקטורט מלגות נוספותציון מלגה/ .4

 .לבחירת המועמדת( -שתי המלצות )אחת מן המנחה הישיר/ה ושניה  .5

 . יש לחתום עליו ולצרפו לשאר המסמכים.לקול הקורא מצורף מסמך .6

 להיות כתובים בעברית או באנגלית.יכולים המסמכים 

 כדלהלן:הגיש , יש להמסמכים הנדרשים כלבצירוף את הבקשה, 

 הנמצא בקישור הנ"ל.   טופס פרטים אישייםבאמצעות  .1

לי, יועצת הנשיא להוגנות מגדרית , לפרופ' אילנה א, בדואר פנימי  , )אחד(משלוח עותק  .2
 . בית הספר לרפואת שיניים

אוניברסיטת תל אביב מצפה כי עם סיום הפוסט דוקטורט, הזוכה תגיש את מועמדותה 
 לאוניברסיטת תל אביב בבקשה להצטרף כחברת סגל.

 

 

 930.1.201למלגה  מועד אחרון להגשת בקשה 

https://goo.gl/forms/XyOgKIarmXXRAcRm2


 

 

 

 

 טנספח להגשת המועמדות למלגת הנשיא לפוסט דוקטורנטיות לשנת תשע"

 

 דוקטורנטיות מצטיינות-סיטה לבתררתכנית מלגות נשיא האוניב

 

 בחו"ל רט דוקטו-בתראני הח"מ____________________ מבטיחה כי לקראת סיום השתלמות 

תל אביב בבקשה להתקבל כחברת סגל, ואם התנאים יבשילו לכך, אחזור אפנה לאוניברסיטת 

 לארץ ואכהן כחברת סגל במוסד.

 

 

 

 

 

 חתימה_____________________   שם___________________________

 תאריך______________________   מ"ז __________________________

   

 



 

 "מענק סיוע" לדוקטורנטיות ולחברות סגל היוצאות לכנס  תכנית

 מלוות בילד בגיל הינקות

בהתאם לתכנית האסטרטגית של האוניברסיטה להגדיל את שיעור הנשים בסגל האקדמי הבכיר 

תכנית "מענק סיוע" לדוקטורנטיות ולחברות סגל הנוסעות לכנס  2015הושקה בחודש דצמבר 

דולר לדוקטורנטיות ולחברות סגל  500המענק הנו בגובה של עד  בגיל הינקות.ומלוות בילד 

 היוצאות לכנס ומתלווה אליהן ילד בגיל הינקות.

יועבר בכפוף לאישור וועדת היישום להוגנות מגדרית והסדרה מול אגף הכספים של מענק ה

וחודש  ו במהלך מועדי הדיון בבקשות יתקיימ האוניברסיטה בהתאם לחוקי המס המקובלים.

)לגבי  2019חודש יוני ו)לגבי סמסטר ב'( ,  2019חודש מרץ )לגבי סמסטר א' תשע"ט( ,  2018דצמבר 

 :  לכלולהבקשות על . סמסטר קיץ( 

 של הכנס ותכנית הזמנה .1

 שהוזמנו הטיסה כרטיסי עותק  .2

 ת/התינוק גיל  .3

 האוניברסיטה עבור בשכר העבד/תעובד המבקשת האם .4

הגשת הבקשה למדור נסיעות  בעת) נסיעות למדור ועברהש הנסיעה תבקש טופס עותק  .5

 . (הנסיעה במענק הזכייה או הבקשה אתעל הטופס יש לציין 

  genderequity@tauex.tau.ac.ilבאמצעות מייל:  לגב' מיכל בונה מזרחי את הבקשות יש להעביר 

 

 בברכה,

 אילנה אליפרופ' 

 יועצת הנשיא להוגנות מגדרית


