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ז'כסלו,תשע"ג
1121,נובמבר12

לכבוד


 נשיאי האוניברסיטאות


שלוםרב,

מחזור ב' - הודומו מסין מצטיינים דוקטורנטים-לבתרות"ת  מלגות תכנית :הנדון



 .הודווסיןהמדינותעםהקשריםבפיתוחאסטרטגיתחשיבותרואהישראלממשלת .2

 

אלהעםהאקדמייםהקשריםלעידודכחשוביםשצוינומהנושאיםאחד .1 קיוםהואמדינות

מסיןדוקטורנטים-בתרהבאתלעידודתכנית המחקרלאוניברסיטאותומהודומצטיינים

.בישראל



 .3 ביום לכך, לבתר2.2.1121בהמשך מלגות למתן התכנית את ות"ת דוקטורנטים-אישרה

באוניברסי ומהודו מסין ומסגרתומצטיינים המוצע ההפעלה מודל את וכן בישראל טאות

 התקציבית.



 .2 זו, לתכנית בהתאם עד שנה מדי תממן )ות"ת( ולתקצוב לתכנון 011הוועדה -תלתמלגות

לבתר ו-שנתיות מסין מצטיינים יו"רמדוקטורנטים ע"י שתמונה מיוחדת, היגוי ועדת הודו.

ועלבחירתהזוכים.ות"ת,תופקדעלהשיפוטהאקדמישלהמועמדים



שלתקופותל(ד"תשעבמחירי) לשנה ₪ 011,111לאיפחתמסךדוקטורנט-לבתרהמלגהגובה .5

ש שנים,עד לוש 00,111מזה ות"ת₪ הקצבת מ,לשנה יפחת שלא 33,111-וסכום לשנה₪

מלגאי/תישולם לכל האוניברסיטה בצרכימיועדתמלגהה.ע"י שלהקיוםלהשתתפות

 .ת/המלגאי



 .0 רשאית אוניברסיטה כל מועמדותמועמדים 01עד להגיש הגשת התקנון. בתנאי העומדים

 האוניברסיטאותלות"ת באמצעות המוסדותבלבדתעשה של הפנימיים הזמנים לוחות .

 .מחייביםאתהמועמדים

 

ע"יהמוסדותתיעשהבתהליךפנימיובכפוףםחירתבאותוהמועמדיםיפנוישירותלאוניברסיט .0

 תקנון.בהמפורטיםלתנאים
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הטופסנ .8 באמצעות עדיפותם, סדר עפ"י האוניברסיטה, מועמדי רשימת את להעביר בקשכם

)כאשרכלעותקימצאבקלסרנפרדהמכילעותקים מלאים 7-ב  82.8.8103עד לתאריך המצ"ב

 המבוקש(  המידע  כל הבאה:עותק אלקטרוני  ,ובנוסףאת האלקטרוני הדואר   לכתובת

Tsameretz@che.org.ilהחומרהבא:.לבקשהישלצרףאת 

 תקנוןהמוסדלבחירתהמועמדים. .א

 (.מצ"ב)/תטופסבקשהלמועמד .ב

 .ושלישישני,,כוללציוניסיוםתוארראשון/תקורותחייםשלהמועמד .ג

 עמודים(.5עד3)שלהמועמד/תהמחקרתכניתתקציר .ד

המיועד/תהישראליהמנחההתחייבותוכןשלושהמלצות .ה התכניתעל/תהאחראי/תאו

 ת./המועמדלהנחייתה/הסכמתואתהמציינת,באוניברסיטה

 המועמדיםוהאוניברסיטהעלקיוםהתנאיםבהתאםלתקנוןות"ת.התחייבות .ו



 

 

 

.צ"בתקנוןהמלגהר





,בברכה
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העתקים:


האוניברסיטאותמנכ"לי
רקטוריהאוניברסיטאות

ליכספיםשלהאוניברסיטאות"סמנכ
באוניברסיטאותמנהלימחלקותהתקציבים

 מרכזיתכניותהמלגותבאוניברסיטאות



ת"רות"יו,מנואלטרכטנברג'פרופ
ת"ות,ללתקצוב"סמנכ,גדיפרנקמר

,ות"תראשהיחידהלפרויקטיםבתכנוןותקצובד"רליאתמעוז,
ת"ות,וקרנותמחקרתחוםתקצובאוניברסיטאותממונה,אמירגתמר

בתחוםתקצובאוניברסיטאות,ות"תמריואבטאובמן,מרכז
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הודומו מסין מצטיינים דוקטורנטים-לבתרות"ת  מלגות כניתת

 תקנון והנחיות



 מטרות התכנית

פיתוח .2 והודו, סין המדינות עם עהקשרים מדינתהאקדמייםהמחקרקשריידודתוך של

 ישראלעםמדינותאלה.

בארץתוךשמירהעלמגמתעיבויקבוצותהמצויניםהזריםדוקטורנטים-ספרהבתרמתהגדל .1

.המחקרבאוניברסיטאות



 המלגות

ולתקצובתעניקמדישנהעדוהו .3 -בתרללתקופותשלעדשלוששניםמלגות211עדהלתכנון

.דוקטורנטיםמצטייניםמסיןומהודו

יפחתמסך .2 לא )₪211,111גובההמלגה דתקציבתשע"במחירילשנה (, עםלמשך שנתיים,

שלישית לשנה הארכה שלאפשרות מקבילה השתתפות בסיס על יתבצע המלגה מימון .

סךמיפחתשלאוסכום,לשנה₪00,111האוניברסיטאות.סה"כהשתתפותות"תבמלגההינה

.ת/מלגאילכלהאוניברסיטהי"עישולםלשנה₪33,111

 .5 לדיווח בכפוף אוקטובר עד מאוקטובר יבוצע המלגה תשלום כי יינתנויובהר, לא המוסד.

הארכותמעברלשנההשלישיתלמחקרעבורמלגאיםשהחלובמחקרםבמוסדלאחרתחילת

 השנההאקדמיתבהזכובמלגה.

 מתןהמלגההינובכפוףלתנאיםהבאים: .0

המלגאימתחייב/תכלפיהאוניברסיטה: .א

i.  לעבוד בכתבלא באישור זאת ואף באוניברסיטה, בהוראה עזרה למעט הכנסה, לשם

שעותהוראהשבועיותלמשךשנתיים1ממנחהעבודתהדוקטורטובהיקףשלאיעלהעל

בלבד.

ii. ששה של לתקופה המחקר בעבודת הפסקה לכל האוניברסיטה, אישור את לבקש

ה עבודת הפסקת את תאשר לא האוניברסיטה יותר. או משנהחודשים ליותר מחקר

 אחת.

האוניברסיטהמתחייבתכלפיות"ת: .ב

i. .לאלהעסיקאתהמלגאי/תעלחשבוןהמלגה

ii. בדרך הדרושים המחקר כלי ואת המקצועית הספרות את המלגאי/ת לרשות להעמיד

שתאפשרניצולאופטימאלישלשנותהמחקר.

iii. דלעיל.להביאלידיעתהמלגאיאתתקנוןהתכניתואתחובותיווזכויותיו
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 מועמדיםתנאים לבחירת 

תנאיםהבאים:ביעמודהמועמד/ת .0

 אזרחותושבסין/הודוולאבעלאזרחותישראלית. .א

במוסדאשרהשלימואתלימודיהדוקטורטמועמדיםבעליאזרחותהודיתאוסינית .ב

 יכוליםאףהםלהגישבקשהלמלגה.לסיןאוהודומחוץמוביל

למעלה/תבעל .ג חלפו לא האוניברסיטה, ע"י בחירתו/ה במועד אשר שלישי, תואר

האמור התואר קבלת ממועד משנתיים במשך, המדעי בתחומו להשתלם המיועד

תקופהמוגבלת,בפעילותמחקרית,בזמןמלא,בקבוצתמחקרמבוססתבאוניברסיטה

 סיטה.בישראל,תחתהנחייתושלחוקרבכירמןהסגלהאקדמישלהאוניבר

ניתןיהיהלהגישמועמדותשלאדםאשרטרםקיבלאתהדוקטורטבמקרים חריגים, .ד

המועמד כי הדוקטורט, מתבצע בו במוסד מהגורםהמוסמך אישור שיומצא בתנאי

מילאאתכלחובותיוהאקדמייםוהגישלשיפוטאתעבודתהדוקטורט.בכלמקרהאם

המועמדלאיקבלאתהדוקטורטבמהלךהשנה בארץ לאיוכל–הראשונהלשהותו

 להמשיךבפעילותווהמוסדיפסיקאתמתןהמלגה.



תהליך בחירת המועמדים

תופקדעלהשיפוטהאקדמישלהמועמדיםועל,ת"ותר"יוי"עשתמונה,מיוחדתהיגויועדת .8

 עדהמטעםות"תהםכדלקמן:ותפקידיהובחירתהזוכים.

 לבחוןאתנתוניהמועמדיםהמוגשיםלות"ת. .א

 .לבחוראתהמועמדיםלקבלתהמלגה .ב

 לבחוןאתתהליכיהבחירההפנימייםשלהמועמדיםבאוניברסיטאות. .ג

מובילבמוסדאשרהשלימואתלימודיהדוקטורטמועמדיםבעליאזרחותהודיתאוסינית .9

   .מןהזוכים11%-יהוועדכלסיןאוהודומחוץ

אנשי יפנו המועמדים .21 אל  כל. להשתלם מעוניינים הם שבה באוניברסיטה הקשר ישירות

 את תגיש מכן ולאחר המועמדים של התאמתם את עצמאי באופן תבחן אוניברסיטה

עלהאוניברסיטהלבדוקאתהתאמתהמועמדהןמבחינתרמתוהאקדמית. ת"לות מועמדיה

להגיש המועמדים יתבקשו כך, לצורך האנגלית. רמת מבחינת וכן שלו, המחקר ויכולות

אנגלית רמת לבחינת בינ"ל מבחן תוצאות שלהם, הבקשה תיק עם יחד לאוניברסיטאות,

 כשפהזרה.

 .22 את לות"ת יגישו האוניברסיטאות רקטורי במוסדותיהם המומלצים לפי סדר המועמדים

 החומרהבא:רוףי,בצעדיפותם
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הבחירה .א תהליך על הסבר המועמדיםדברי להגשת הנימוקים קיום, על והתחייבות

,כאמורלעיל.אין להגיש מועמדים שאינם עומדים בתנאי הסףהתנאיםהדרושים.

 באוניברסיטה.פרטיםמלאיםעלכלמועמד,כפישהוגשולוועדתהבחירה .ב

אתהמציינת,באוניברסיטההתכניתעלהאחראי/המיועדהישראליהמנחההתחייבות .ג

 .ת/המועמדלהנחייתה/הסכמתו

 עלקיוםהתנאיםבהתאםלתקנוןות"ת.התחייבות המועמדים והאוניברסיטה .ד

ג."תשעל"שנהבמהלךכברבמוסדהשתלמותםאתיחלואשרמועמדיםלהגישניתן .21

 .23 עלבחירת מוסדי(, )ולא ארצי כלל בסיס על תעשה בהתאם-הזוכים אקדמית, מצוינות פי

הוועדהתיקחבחשבוןאת וועדתההיגויובהתאםלשיקולדעתה. לקריטריוניםשייקבעוע"י

 למצוינות .הקריטריוניםסדרהעדיפותשנקבעעלידיהמוסד,אךאינהמתחייבתלפעולעלפיו

היתר, מדעית בין פעילותו יתבססו, העתידית,,המועמד של האקדמית על המחקר  תכנית

  וציונים. מדעיות עבודותורשימת, פרסומים רשימת



 נהלי דיווח ותשלום

בספטמבר:31-האוניברסיטהתגישלות"תכלשנהעדה .22

 .א ודיווחכספי המלגאיםבשנתהלימודיםהנוכחיתבכלהמחזורים.לגבידיווחאקדמי

 קצרה הערכה יכלול אשר האקדמי, וכןשלהדיווח מהמלגאים אחד כל של הישגיו

המשךהמלגה,יהיהחתוםע"ירקטורהמוסדוהדיווחהכספייהיהחתוםלגביהמלצה

ע"ימורשיהחתימההמוסמכים.

 .ב הבאה הלימודים לשנת הממשיכים המלגאים רצףרשימת המשך על אישור בצרוף

לימודיהם.לגבימלגאיםשמוגשיםלהארכהלשנהשלישיתיצורפוהנימוקיםלכך.כמו

חודשים.0כןתודיעהאוניברסיטהעלכלהפסקתלימודיםהעולהעל

בתקנון.5התחייבותעלעמידתהאוניברסיטהבתנאיםהמפורטיםבסעיף .ג


פיהמלגותבגיןהשנהכולהעבורהמלגאיםהזכאיםעלסמךדיווחיםאלהתעבירות"תאתכס .25

כיחידושהמלגהמשנהלשנהמותנהבהחלטתוועדתההיגויבהסתמך,יצויןמכלהמחזורים.

 עלהמלצותהמוסד.

 


