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 :ועדת דוקטורט הפקולטה למדעי הרוח והחברה 
 

 andrea@exchange.bgu.ac.ilאנדראה ברגר ' פרופ: הוועדהר "יו
 לב גרינברג' פרופ
 בועז הוס' פרופ

 ר רלי שכטר"ד
 דבי-נירית בן אריהר "ד
 ר תומר בלומקין"ד
 ר גידי נבו"ד
 בקי קוקר "ד

 ראש מנהל פקולטה -רחל דמרי ' גב
 taliben@exchange.bgu.ac.ilהוועדה רכזת  -טלי בן שטרית מחלב ' גב
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 דוקטורנטים פעילים 438כ  "סה•

 שנים 4-נמצאים בתחום של ה  293, מתוכם•

 מקבלים מלגה     68%מתוכם •
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 199: כ מלגות דוקטורט"סה

 פקולטה

 תחרותיות

 ישיר

mailto:taliben@bgu.ac.il


  taliben@bgu.ac.il      6479416-08הפקולטה למדעי הרוח והחברה     מלגות      ועדת דוקטורט                   

40 

35 

26 

89 

 199 :כ מלגות דוקטורט"סה

 רוח -מספר מלגות 

מספר המלגות  
 התחרותיות רוח

מספר המלגות  
 התחרותיות חברה

-מספר מלגות 
 חברה
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   90: ג"בתשעדוקטורנטים חדשים 

 מלגות פקולטה

 מגלות תחרותיות

 מסלול ישיר

 ללא מלגה
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 מועמד לדוקטורט

 ועדת דוקטורט -הפקולטה למדעי הרוח והחברה קרייטמןס "בבי

אחריות אקדמית על הדוקטורנטים  
 באוניברסיטה

מלגות  ] –מלגות תחרותיות 
המועמדים יועבר דרוג [ נגב

לשכת  /ס קרייטמן"לבי
 הרקטור

חלוקת  – פקולטהמלגות 
 מלגות פקולטה
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 :תנאים כלליים
 
 
תקופה החופפת  , מלגה בלבדחודשי  48יוכל לקבל עד   תואר שלישילתלמיד •

ח  "ניתן לקבל מלגה ע(. חודשים במסלול הישיר 60)'  ד-'לתקופת לימודיו בשנים א
ס  "שנות לימודים ובתנאי שניתנה הארכת לימודים באישור בי 4 -חוקר מעבר ל

 .קרייטמן
 

גובה המלגה יקבע בהתאם למשאבים  . מצוינות אקדמיתמוענקות על בסיס המלגות •
ועל פי מדדי הצטיינות המתבססים על מדרג , פקולטה/העומדים לרשות המחלקה

י ועדת  "ההצטיינות ייקבעו עמדדי .  פרסום מאמרים בכנסים ובעיתונים מובילים, ציונים
 .י ועדת תלמידי המחקר הפקולטית"תלמידי מחקר מחלקתית ויאושרו ע
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לאור השונות )לקביעת פוטנציאל להצטיינות אקדמית הם כדלקמן הקריטריונים 

 (:לא ניתן לקבוע סדר חשיבות
 ציון: תיזה

וחוות דעת ( מעתה יצורף כחלק מההגשה של תיק)חוות דעת חיצונית 
 .מנחהשל 

בעיקר לדברים המעידים  , מתייחסת בכובד ראש להמלצותהועדה : המלצות 
 .על יכולת המחקר של הסטודנט

 (עברית ואנגלית על פי תחום)   עתבכתבי : פרסומים 
 (עברית ואנגלית על פי תחום) פרקים בספרים

 (קושי להתקבל)ל "בחו: כנסים 
  (קושי להתקבל)בישראל 

 ראשון תואר :ציונים  
  שני   תואר             

כאשר יש , אוניברסיטאיים וארציים, בין פרסים מחלקתייםהבחנה  יש: פרסים  
 .פחות חשיבות לפרסים מחלקתיים
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 :הפקולטה למדעי הרוח והחברה

 

 .  ₪ 462= מנת מלגה לדוקטורט •

 

מלגת   -הפקולטה למדעי הרוח והחברה מעניקה לדוקטורנטים הזכאים למלגה •
 .  לחודש [ ₪ 2,772] מנות מלגה  6פקולטה בהיקף של  

  6המעבר להיקף של  [. ₪ 2310]מנות  5תינתן מלגה בהיקף של בשלב הראשון •
סמסטרים מתחילת   3 -לא יאוחר מ. ]מותנה באישור הצעת המחקר לדוקטורטמנות 

 [הלימודים

 

 .מנות לחודש בסך הכל 20יכול להשלים מנות מלגה עד [  מנחה הסטודנט]חוקר •

 

 . ארבעה חודשיםלהענקת מלגה הינה  מינימאלית תקופה•

 [מסך כל מקורות המימון]מנות מלגה  4 -היקף מינימלי למלגה חודשית •
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 :לנוהל אישור מלגות דוקטורט פקולטייםהדגשים 
  
שנות הלימוד הראשונות   4תוענק לתלמידי הדוקטורט רק במהלך [ 'קרייטמן וכו, נגב, פקולטה]מלגה •

 .  דוקטורלקראת תואר =   14בסטטוס  שנות לימוד : וכוללים' ד -'שנים א]התואר לתחילת 
 

של השנה הראשונה או בשנה שנייה ללימודיו יקבל מימון עבור  ' שזכה במלגה רק בסמסטר בדוקטורנט •
 . הזמן שנותר לו עד להשלמת הארבע שנים

 
 .מנחה/ח תקציב חוקר"רק עחמישית ללימודי הדוקטורט בשנה להעניק מלגה ניתן •
 

 : מותנית בעמידה בלוח הזמנים הבאהמלגה       
 (.  14לימודים בסטטוס  כולל )חודשים  12בתום  -ס קרייטמן "הצעת מחקר לביהגשת       
 . חודשים 6 בתום  -ס קרייטמן "הצעת המחקר לביאישר       
 . מדי שנה -ס קרייטמן "ח התקדמות לבי"דוהגשת       

 
 .תופסק למי שאינו עומד בלוח הזמנים למשך תקופת החריגההמלגה •

 
 .תופסק מלגתו לאלתר -[ חודשים 6]שיחרוג מלוח הזמנים בסמסטר שלם תלמיד •
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 :כיצד מבקשים מלגה 
   

 פרס  /ממלאים טופס בקשה למלגה•

   

 :  לטופס זה מצרפים

 .או התואר הנוכחי/גיליונות ציונים ואישורי זכאויות מקוריים של תארים קודמים שנלמדו ו•

 

מכתב אחד מהמנחה והאחר  , ס קרייטמן"על גבי טופס המלצה של בי, חתומיםמכתבי המלצה ( לפחות) 2•
 .של ממליץ נוסף

 

 .אקדמיים קורות חיים•

 

לה ניתן   ( כנהוג במחלקה)יצרפו פרק בהיקף של עבודת סמינר  המשולבמועמדים הנרשמים למסלול •
 .המחלקה תחליט מי יהיה  השופט הנוסף. ח המנחה וציון"הפרק ילווה בדו. שופט נוסף+ י המנחה "ציון ע

 

ר ועדת ההוראה המחלקתית וראש  "יו, ידי הסטודנט -טופס הבקשה למלגה חייב להיות חתום על•
 .המחלקה
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תאריך הגשה   שם המלגה
 למחלקת האם

תאריך הגשה 
לפקולטה למדעי הרוח  

 והחברה

 סך עלות מנות מלגה וחלוקה
 לחודש

 חודש יוני  -סבב א  [לתלמידים חדשים]מלגת פקולטה 
 אוגוסט -' סבב ב

 ₪  2772 6 חודש יוני

קרן עמיתי קרייטמן   - מלגות נגב
 [לתלמידים חדשים]

 חודש מאי  
 אוגוסט –' סבב ב

מנות   6+מנות קרן קרייטמן 7 חודש מאי
 מנה מחלקה -1+פקולטה

6,468 ₪ 
 

מסלול ישיר   -דרום  -מלגות נגב
 [לתלמידים חדשים] -לדוקטורט

 חודש מאי
  אוגוסט -' סבב ב

מנות   3/4+קרייטמן ס"מנות בי 6/5 חודש מאי
 מנות מנחה 2+ פקולטה 

4,620  ₪ 
5,544  ₪ 

'  סבב א -[ פארן וצין]מלגות נגב 
 [לתלמידים חדשים]

 חודש יולי 
 אוגוסט –' סבב ב

מנות   3/4+קרייטמן ס"מנות בי 6/5 חודש יולי
 מנות מנחה 2+ פקולטה 

4,620  ₪ 
5,544  ₪ 

 -[ אמצע הדרך]מלגות נגב 
 [לתלמידים ותיקים שפרסמו מאמר]

מנות   3+קרייטמן ס"מנות בי 5 חודש אוגוסט חודש אוגוסט 
 מנות מנחה 2+ פקולטה 

4,620  ₪ 

רקטור וקרן  , דיקן פרס: פרסי לימוד
 [לתלמידים וותיקים]וולף 

 פרס חד פעמי חודש אוגוסט חודש אוגוסט 

הרוח   למדעי -מלגות רוטנשטרייך 
 [לתלמידים וותיקים]בלבד 

מנות   6+מנות רוטנשטרייך 7 יוני-חודש מאי יוני-חודש מאי
 מחלקה/מנחה 1.5+פקולטה

6,666 ₪. 

תלמידים  ל]לבציון  -מלגות פריפריה 
 [וותיקים

 ₪ 4,158 יוני-חודש מאי יוני-חודש מאי
 

מלגות לדוקטורנטים מהמגזר הערבי 
 [לתלמידים וותיקים]

 ₪ 4,158 יוני-חודש מאי יוני-חודש מאי
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