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 דוקטורט בחו"ל-לדוקטורנטיות לאיתור פוסט הנסיעמענק 

 

 

 

 :מענקמטרת ה

ומעלה, ולאחר אישור הצעת  השלישיתגוריון בשנה -נסיעה עבור דוקטורנטיות באוניברסיטת בןמענק ה
 , המענק מיועד לנסיעה לצרכים אקדמיים בלבד.לפוסט דוקטורט בחו"לידום יציאתן מיועד לקהמחקר, 

 גוריון בנגב, לאחר אישור הצעת דוקטורט, אשר -באוניברסיטת בן לדוקטורנטית ןיינת מענקה
 דוקטורט בחו"ל.-נסיעתה לחו"ל תקדם את יציאתה העתידית לפוסט

 שנתיים בכפוף להצגת כרטיסינתן לאם לתינוק/ת עד גיל ת 200$. תוספת של 500$ מענקגובה ה. 

 תינתן עדיפות תינתן על בסיס ייצוג שקול של כלל הפקולטות ומשאבים פנויים מענקזכאות ל ;
 לתחומים בהם תת ייצוג בולט לנשים.

 (קרן מרכזית למלגאיםהקקמ"ב ו) לא תלויה במערכות תמיכה אחרות מענקההחלטה על קבלת ה ,
 .של הנסיעה ועד לגובה סך ההוצאות, אחרתיכולה להיות מוגשת גם במקביל לתמיכה 

 

 

 :מענקדגשים והנחיות לקבלת ה

  עבור השתתפות ואת מגישה בקשת תמיכה  הקרן המרכזית למלגאיםמלגאית של  והנךבמידה
 /ידנית  הנסיעה יש להגיש את בקשת -דרך הקרן בכנס מדעי שבו את מציגה את המחקר שלך 

ולצרף את בקשת ההשלמה באמצעות הטופס המצ"ב כשהוא חתום  nuonuo@bgu.ac.ilלמייל: 
 .)כל הפרטים בקישור( ומאושר ע"י המשרד להוגנות מגדרית

  יש להגיש את בקשת הנסיעה  -הקקמ"בדרך  מימוןבמידה ויש לך קקמ"ב, ואת מגישה בקשת
את יש לרשום  במידה ואת מבקשת השלמה מהמשרד להוגנות מגדרית,  .דרך מערכת הנסיעות

 םכמו כן, יש להעלות לארכיב יחד עמהמשרד.  על פי האישור שתקבליבבקשה הסעיף והסכום 
 להוגנות מגדרית.הטופס המצ"ב כשהוא חתום ומאושר ע"י המשרד כל החומרים הנדרשים את 

  למשרדבמידה ואינך זכאית למימון של אף אחת מהקרנות הנ"ל, יש להגיש את הבקשה ישירות 
  מגדרית. להוגנות

  .המערכתאת הבקשה באמצעות  שיש להגי –יש לך הרשאה למערכת נסיעות במידה ו -
חבר/ת סגל -בקשה להשתלמות" אין לך הרשאה למערכת נסיעות יש להגיש את הטופסבמידה ו -

  women@bgu.ac.ilהמשרד להוגנות מגדרית במייל  ל", ישירות אאקדמי
 

 

 ד להוגנות מגדריתהמשר
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 נסיעה לחו"ל לדוקטורנטיות מענק –טופס הצהרה 

 מגדרית להוגנות המשרד

 נסיעה לדוקטורנטיות לקידום יציאה לפוסט דוקטורט מענק

 

בכפוף  אמריקאי תינתן לאם לתינוק/ת עד גיל שנתיים 200$אמריקאי, תוספת של  500$ מענקגובה ה

 .להצגת כרטיס

 אני הח"מ _______________________ נושאת ת"ז שמספרה : __________________

 מצהירה בזו ומתחייבת כדלקמן:

 מחקר בנושא ד     לאחר אישור הצעת   /ג   . אני סטודנטית ללימודי דוקטורט בשנה 1

_________________________________________________________________ 

 במחלקה: ______________________ בפקולטה ל: ___________________________

 רסיטת בן גוריון בנגב )להלן: "האוניברסיטה"( ומעוניינת לצאת לצורך הצגת עבודתי בכנס באוניב

 בינלאומי / הזמנה להרצאה / פגישה / ראיון / אחר: ____________________ )הקיפי בעיגול( 

 דוקטורט )להלן: "הנסיעה"(.-הרלוונטי/ים ליציאה עתידית לפוסט

 תאריכי הנסיעה מ __/__/__ ועד __/__/__

ה לצורך לצרף אסמכתאות לגבי כנס / הרצאה / פגיש יש, * מיועד לנסיעה לצרכים אקדמיים בלבד

 דוקטורט-איתור פוסט

 דוקטורט מהנימוקים הבאים:-. נסיעה זו תקדם את יציאתי העתידית לפוסט2

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 כאם לתינוק/ת עד גיל שנתיים  200$אני מבקשת תוספת של  ��

 שם התינוק/ת: ____________________ תאריך לידה: _________________________

 

 ולראיה באתי על החתום

 תאריך:

 

 חתימה:

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 לאישור המשרד להוגנות מגדרית

 חתימה : ___________________  תאריך: ___________________     
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