
   

 
2016,פברואר.14           

 
 
 
 

 'גמחזור , דוקטורנטיות מצטיינות-ות"ת לבתרהתכנית מלגות 
 זתקנון והנחיות לשנת תשע"



 כללי .א

בראשותלבחינתמצבןשלנשיםבסגלהאקדמיבמוסדותלהשכלהגבוההבהמשךלהמלצותהצוות .1 ,

לתכנון הוועדה החליטה כרמי, רבקה במוסדותפרופ' המגדרי השוויון לקידום לפעול ולתקצוב

 להשכלהגבוהה,וביןהיתרלכונןתכניתמלגותלבתרדוקטורנטיותמצטיינותהחלמשנתתשע"ד.


מטרותהתכניתהן: .2


 )פוסט להשתלמות לצאת בישראל המחקר מאוניברסיטאות מצטיינות לדוקטורנטיות לסייע

ו"ל,במטרהלקלוטאותןעםסיוםההשתלמותכחברותדוקטורט(באוניברסיטאותמובילותבח

סגלאקדמיבאוניברסיטאות.

 .בטווחהארוך,להביאלהגדלתמספרחברותהסגלהאקדמיבאוניברסיטאותהמחקרבישראל 

 
:שינוי במתכונת התוכנית באופן הבא חל,7.5.2014.בהתאםלהחלטתהות"תמיום3


 מועמדותלמלגהמידישנה.4כלמוסדיוכללהגישעדא.לאיוקצולמוסדותמכסותשלמלגות.

 ועדתשיפוטלתוכניתהמלגות.הוקמהב.

 אלףדולרלשנה,בהתאםלמצבההמשפחתישלהמלגאית.15-25גובההמלגהיהיהג.

פוסט להשתלמות התקבלו הגשתמועמדותאשר -ד.תתאפשר )חלקובמסלול המשולבדוקטורט

 בארץ,חלקובחו"ל(



 


 לגותהמ .ב


מלגותחדשות.13לפחותמדישנהתעניקות"תבמסגרתהתכנית .1

 ,בהתאםלמצבההמשפחתישלהמלגאית.אלףדולרלשנה15-25יהיהגובההמלגה .2

בפעילותה .3 מותנית השניה בשנה המלגה הענקת היותר. לכל שנתיים של לתקופה תינתן המלגה

 ,כמפורטבסעיףד'להלן.האקדמיתשלהמלגאיתובהעברתהדיווחעלפעילותזו



המלגהמיועדתלסיועבמימוןההוצאותלהלן:הוצאותמחיה,כרטיסיטיסהלמלגאיתולמשפחתה .4

 והוצאותבגיןמעברהמשפחהלחו"ל.

הנדסה, .5 המחשב, מדעי כמו: האקדמי בסגל בנשים קייםמחסור בהם ידע לתחומי העדפה תינתן

 מדעיםפיזיקאליים.



 המועמדות תנאים כלליים לבחירת .ג



המועמדותאשריוגשויענועלהתנאיםהבאים: .1

 

 קיום במילגת וזכו בחו"ל להשתלמות התקבלו המחקר אוניברסיטאות ע"י שיוגשו המועמדות

מהמוסדהקולטאומהמוסדהשולחאוכלמלגתפוסטדוקטורנטאחרת,ובכוונתןלצאתללימודי

פוסטדוקטורטבחו"ללתקופהשלאתפחתמשנתיים.

 המועמדותצפויותלקבלאתהתוארהשלישישלהןלאיאוחרמשנהלאחרהיציאהלהשתלמות

 ובעתתחילתהשתלמותןלאיחלפולמעלהמארבעשניםממועדקבלתהתוארהשלישישלהן.

 .ההשתלמותתתמקדבפעילותמחקריתבתחומההמדעישלהמועמדת 

 עילותהאקדמיתבאוניברסיטהבהבמשךתקופתההשתלמותתקדישהמועמדתאתמלאזמנהלפ

 היאמשתלמת.

  כי הצהרתה את לות"ת ויעביר מהמועמדת יקבל השולח השתלמותההמוסד השלמת לקראת

להצטרף בבקשה  השולחת, האוניברסיטה לרבות בארץ אקדמיים מוסדות אל תפנה בחו"ל

 כחברתסגל,ובמידהשיבשילוהתנאיםלכךאכןתצטרףאלאחדמהםכחברתסגל.

 במידהותחליטהמילגאיתלאלחזורלאחדהמוסדותבארץ,למרותשהבשילוהתנאיםלכך,היא

 תידרשלהחזירהמילגה.

 להמלצות בהמשך כי, יובהר, עםזאת יחד שהוא. משפחתי מצב בכל לנשים מיועדות המלגות

הצוותלבחינתמצבןשלנשיםבהשכלההגבוהה,הות"תמוצאתלנכוןלעודדבמיוחדנשיםבעלות

 משפחה,וזאתעלרקעהחסמיםהקשוריםבצורךלשלבחיימשפחהוקריירה.

 לתחומ העדפה תינתן המלגות כגון:בהקצאת האקדמי, לסגל נשים בגיוס קושי יש בהם ידע י

 הנדסה,המדעיםהפיזיקאלים,מדעיהמחשב.

בכלליהמועצהלהשכלהגבוההמיום11הינובכפוףלסעיף5-ו4יודגש,כיהאמורלעילבסעיפים

בדברהתאמותעקבטיפוליפוריות,היריון,לידה,אימוץאוקבלתילדלמשמורתאו29.4.2012

 אומנהלענייןהיעדרותבשלאירועמזכה.

לכלליזכויותהסטודנט)התאמות11הות"תתממןאתהעלותהתוספתיתהנובעתמיישוםסעיף

לידה,אימוץאוקבלתילדלמשמורתאואומנה(תשע"ב ,בגין2012-עקבטיפוליפוריות,הריון,

בתר )דוקטורט, מתקדמים לתארים למלגאייות המלגה חופשתדו-תשלום בתקופת קטורט(

 שבועות,ובהתאםלכלליתוכניתהמלגות.14הלידהוהארכתהמלגהעדלתקופהשל

 



במסגרתתכניתזולאתוגשנהמועמדותאשרהיובעברבעלותמינויכחברסגלאקדמיבכיר)מדרגת .2

מרצהאודרגהמקבילהומעלה(,במסלולהרגיל,במוסדאקדמיכלשהובארץאובחו"ל;

 





 דיווח ותשלום הגשה, נהלי .ד


ובכפוףלתנאיםהמפורטיםבסעיףג'בתהליך פנימיכלאוניברסיטהתבחראתהמלגאיותמטעמה .1
שבהנחיות.

 
אתהמועמדותלקבלת61.6.201עד ליום לות"תתגישאוניברסיטהכל באמצעותלשכתהרקטור, ,

האו רקטור ידי על החתומה התחייבות בצירוף המוסד, מאת עמידההמלגה על ניברסיטה,

עותקיםשלכלתיקמועמדת6)המוסדיגישבקריטריוניםלקבלתהמלגהשלכלאחתמהמלגאיות.

המועמדותיש אתהטבלההמרכזתשלהמועמדותואתתיקי נפרד(. כאשרכלעותקנמצאבניילון

 moshe@che.org.ilלהעבירגםבדוארהאלקטרונילכתובת:

 

תגישהאוניברסיטהלות"תדו"חשנתיובו:בתוםכלשנהאקדמית


 לתנאים בהתאם הנוכחית הלימודים בשנת למלגאים שהועברו התשלומים על כספי דיווח

ולמגבלותכפישצוינובסעיףג'שלהתקנון,חתוםע"ימנהלהכספיםשלהאוניברסיטה.

 )מ השונות ההוצאות בין המלגה חלוקת אופן של מלא פירוט יכלול כרטיסיהדו"ח קיום, לגת

טיסהוכדומה(וכןפירוטחלקהות"ת,חלקהאוניברסיטה)ככלשקיים(וחלקןשלמלגותאחרות,

 לרבותמלגותהמוענקותע"יהמוסדהקולטוהמנחההמארח,במימוןההוצאותהשונות.

 ויועברו האקדמית השנה בתום המוסד ידי על יוכנו בנפרד מלגאית כל על אקדמיים דיווחים

על המנחה של קצר ודיווח עבודתה על מלגאית כל של קצר דיווח יכללו הדו"חות . לות"ת

תרומתהשלהמלגאיתלעבודתקבוצתהמחקרשהואעומדבראשה)לאיותרמעמודאחדעבור

 כלמלגאי(.

  ליום עד מות"ת אהרוני למשה יועברו האקדמי והדוח הכספי רקטור15.8.2015הדו"חו ע"י

 הבצירוףמכתבנלווה.האוניברסיט

 

בגין .2 המלגות כספי את הלימודים שנת בסוף לאוניברסיטאות ות"ת תעביר אלו דיווחים סמך על
 אותהשנה.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


