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4102מרץ42
י"גניסןתשע"ג


לכבוד

רקטוריהאוניברסיטאות



שלוםרב,

 

  -מיעוטיםהבני מהחברה הערבית ו ניםמצטיי םלדוקטורנטי מלגות:  הנדון

 (ותשע"-ד)תשע"  ב'מחזור י



חברההערביתקרבהבבתהנגישותלהשכלההגבוההבמסגרתפעולותועדתההיגוישלות"תלהרח .0

המיעוטים מובני מצטיינים לדוקטורנטים מלגות ההיגוי ועדת מעניקה ו, הערבית בניהחברה

לפנותללימודיתוארשלישי,לאפשראלהלעודדסטודנטיםהן:תהתוכניתומטרכאשרהמיעוטים.

 להםלהקדיש האאת בטווח ולהרחיב ללימודים זמנם האקדמימלוא הסגל חברי מספר את רוך

 הבכירמהמגזרהערביבמדינתישראל.



 .4 מצטיינים לדוקטורנטים מיועדת ומהמלגה הערבית המיעוטיםהחברה באחתבני לומדים אשר ,

יכולים שנהלכלהיותר. הדוקטורטשלהםאושרהלפני ושהצעת מאוניברסיטאותהמחקרבארץ,

שהצע דוקטורנטים גם מועמדותם זאתלהגיש אושרה, וטרם לשיפוט הוגשה שלהם המחקר ת

 0 100090.031בצירוףאישורמהמנחהוהתחייבותלעדכוןות"תעלאישורההצעהעדליום

 

ורקאשרתקפיםאךהנוגעיםלגובההמלגהב"קולקורא"הנוכחיהוכנסושינוייםלתשומת לבכם, .2

 .ואילךתשע"ג-מחזוריא'-החלמבמסגרתהמלגהנקלטולמועמדיםאשר

 

 המלגהגובה .2 תשע"יעמוד תשע"₪  00.,.6עלדבשנה"ל תקציב )במחירי דלשנה למשך שנים2(

מזה האוניברסיטהלכל₪01,111-לשנההקצבתות"תו₪54,411אקדמיות, לשנהשישולמוע"י

תקציב)במחירי₪ 30,000 בנוסףתעמידהאוניברסיטהלרשותושלכלמלגאיסכוםשנתישל.מלגאי

 למלגה.₪41,111-בסה"כתסתכםהשתתפותהאוניברסיטהב(,לכיסויהוצאותמחקר.תשע"ד

 

והתתקנוןב"מצ .5 אתכנית היתר, בין הכולל, זה,הגשתהמועמדיםלתכניתנהלי בהתאםלתקנון .

 הבאים:הפרטיםאתועמדיםנבקשכםלצרףלרשימתהמ

מצורפיםקורותחי .א גיליוןציוניםשלהתוארהראשוןוהשני,טופסמועמדות)מצ"ב(אליו ים,

 המלצות,אישורתכניתהדוקטורט,וכןתקצירעבודתהמחקר.

 פירוטתכניתהמחקרלתקופתהמלגהעבורכלמועמד. .ב
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 מועמדים)מצ"ב(.לטופסמרכז .ג

 

 .6 זכייתן שיעור האחרונות שבשנתיים להממוצעאוניברסיטאות עמלגה על יהיו51%מד יותר או

 מועמדיםבלבד.2מועמדים,יתרהאוניברסיטאותיוכלולהגישעד5להגישעדרשאיות

 

ףדבריישלהגישאךורקמועמדיםהעומדיםבתנאיהסףולדרגםלפיסדרהעדיפותשלהמוסדבצרו .7

 .המועמדיםבמוסדהסברעלתהליךבחירת

 

לשמורעלניתןיהיהאשרבאמצעותובוגריהתכניתללהקים מאגר נתוניםעל המוסד חלה החובה .8

התוכנית בוגרי עם לסייעוקשר עתיד אשר חיוני מידע יעילותרבותלאסוף שלבבחינת תכניתה

 אתהמידעזומלגות לכלול הנתונים מאגר על התכנית. בוגרי עם שמירתקשר אמצעי -)איהבא:

אהוהמחקר,הבוגריםבחייםהאקדמייםבתחומיההורשלםהשתלבותדותמידעאומייל/טלפון(,

ב השתלבותם וכן מחקר במכוני אוהעסקתם הציבורי העסקיסקטור אלפרטי. תפנה ות"ת

 .עתלעתמאודותבוגריהתוכניתהמוסדותלקבלמידע

 

ב .9 להעביר יש הבקשות 8-את עד לח"מ, מלאים קבלת031./10/2, חמישיליום עותקים לאחר .

 ות"תעלהזוכים.הבקשותמהמוסדותהשוניםתחליטועדתההיגוישל

            

 

 בברכה,

 
נתןיהב

רכזבתחוםמ
תקצובאוניברסיטאות

וקרנותמחקר






 :יםעתקה
יםלמנכ"

סמנכ"ליכספים
אחראימטעםהאוניברסיטהלטיפולבמלגה

.בניהמיעוטיםבקרבהחברההערביתולהרחבתהנגישותלהשכלהגבוההחבריועדתההיגוי


,ות"תבניהמיעוטיםבקרבהחברההערביתוייזה,יו"רועדתההיגוילהרחבתהנגישותלהשכלהגבוההפייסלעזאפרופ'


מל"ג/ות"תית,מנכ"לד"ראביטלשטיין
מרגדיפרנק,סמנכ"לתקצוב,ות"ת

,ות"תסמנכ"ללתכנוןומדיניות,מרבשביבגב'
מראמירגת,ממונהתחוםתקצובאוניברסיטאות,ות"ת
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 מבני המיעוטים יםמצטיינם לדוקטורנטי ותמלג
 ריכוז החומר המצורף

 
החומרשלהלןכוללאתהפריטיםהבאים:



 הערות מס"ד

ד"עלשנה"לתשוהנחיותקנוןת0

'בילמחזוריםטופסמרכזלמועמד4

(ותשע"-ד"ע)תש



'בימועמדותלמחזורטופס2

(ותשע"-ד"ע)תש

לכלמועמדבנפרד.ישלהגיש

דיווחעלהמלגאיםהפעילים2

בשנה"לתשע"גבתוכנית

 כל על לדווח יש זה בדיווח

למלגה זכאים אשר המלגאים

בשנה"לאליהמתייחסהדיווח.

  במתכונתוהשתמשאנא

לצורך הדיווחהגשתהמצורפת

.גע"נה"לתשהמסכםלש

הענקתווחביצועכספיעליד5

המלגותלדוקטורנטיםהפעילים
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 מבני המיעוטיםמהחברה הערבית ו לדוקטורנטים מצטיינים מלגות
 והנחיות תקנון

 


 מטרות התוכנית0      א


המיעוטיםמהחברההערביתוסטודנטיםלעודד- תוארשלישיבני באוניברסיטאותלפנותללימודי

בישראל.המחקר


לאפשר- מצטיינים המיעוטיםלדוקטורנטים ובני הערבית מללהקדישמהחברה זמנםואת א

ללימודיהםובכךלקצראתמשךלימודיהםעדלקבלתהתואר.


הארוךטווחבהרחיבל- הסגלאתמספרחברי המיעוטיםהאקדמי הערביתובני במדינתמהחברה

ישראל.


 המלגות0      ב


לדוקטורנטיםחדשותתלתשנתיותמלגות02עדשנהמדיתקצה(תנוןולתקצוב)ות"לתכועדהוה .0

מבניהמיעוטים,שמועמדותםתוצעע"יאוניברסיטתמחקרבארץ.


54,411שניםאקדמיות,מזה2לשנה)במחיריתקציבתשע"ג(למשך₪  00.,.6מלגההינהבסךה .4

יהאוניברסיטהלכלמלגאילשנהשישולמוע"₪01,111-לשנההקצבתות"תו₪ בנוסףתעמיד.

סכוםשנתישל תקציבתשע"₪ 30,000 האוניברסיטהלרשותושלכלמלגאי (,לכיסויד)במחירי

 הוצאותמחקר.



 .מתןהמלגההינובכפוףלתנאיםהבאים:2

 הדוקטורטמתבצעבאחתמאוניברסיטאותהמחקרבארץ. (0)

:מוסדמתחייב/תכלפיההמלגאי (4)

 שניםממועדתוךארבעעבודתהמחקרתוךשלוששנותהמלגהאולכלהיותראתלסיים

 במלגה.זכייתו

 בלא בהוראה עזרה למעט הכנסה, לשם המגישלעבוד מוסד באישור זאת ואף בכתב,

למשךשנתייםשעותהוראהשבועיות8ממנחהעבודתהדוקטורטובהיקףשלאיעלהעל

 .בלבד

 חודשיםכלהפסקהבעבודתהמחקרלתקופהשלששה,לאוניברסיטהאתאישורהלבקש

 ליותרמשנהאחת.בכלמקרהלאניתןלהקפיאאתהמלגהאויותר.
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:תכלפיות"תמתחייבאוניברסיטהה (2)

 להעסיקאתהמלגאי/תעלחשבוןהמלגה.לא 

 בדרךלהעמיד הדרושים המחקר כלי ואת המקצועית הספרות את המלגאי/ת לרשות

 שלשנותהמחקר.אופטימליניצולשתאפשר

 בהתאםלתקנוןזהכניתואתחובותיווזכויותיוואתתקנוןהת/תלידיעתהמלגאילהביא. 

  להעמיד של סך המלגאי/ת תשחש"01,111לרשות תקציב דע")במחירי למשךלשנה(

 פרסום תוכנה, נסיעות, צילומים, )כגון: מחקר הוצאות לכיסוי שנים והוצאהשלוש

 לאור(.

 זהכלהלשלםלמלגאי/תל הנקובבתקנון השנתי סכוםהמלגה וזאתבכפוףפחותאת ,

 לעמידתהמלגאיבתנאיםהמפורטיםבתקנוןובהנחיותהמלגה.

 להקיםמאגרנתוניםלבוגריהתכניתאשרבאמצעותוניתןיהיהלשמורעלקשרעםבוגרי

נתיעילותהשלתכניתמלגותזו.התוכניתולאסוףמידעחיוניאשרעתידלסייערבותבבחי

מייל-)איעלמאגרהנתוניםלכלולאתהמידעהבא:אמצעישמירתקשרעםבוגריהתכנית

ההוראהאו/ו האקדמייםבתחומי הבוגריםבחיים השתלבותםשל אותם מידע טלפון(,

 הפרטי. העסקי בשוק השתלבותם וכן מחקר במכוני העסקתם לוהמחקר, ות"תלספק

 נתונים.הךמאגרמידעמתו

 

כלליהמנהלהתקיןאינםמאפשריםלות"תכפלתקצוב.במקריםבהםזכה/זכתההדוקטורנט/ית (2)

במלגותובמענקיםבנוסףלמלגהזו,ועדתההיגוישומרתלעצמהאתהזכותלבחוןאתהמקורות

ואהנוספים,במטרהלמנועכפלתקצוב.לפיכך,הנכםמתבקשיםלפרטבטופסהמועמדותאתמל

 המידעהרלוונטיבנושאזה.

 

 כלליים לבחירת מועמדים תנאים0      ג
 

אושני/תלמלגהיהיה)תהיה(בעל/תתוארהמועמד שהגיש/התכניתדוקטורטוהתוכניתאושרה,

הגשתו,שתוכניתהדוקטורטשלו)שלה(אושרה.בשניהמקריםלדוקטורטתלמיד/הבמסלולהישיר

שנהלכלהיותרממועדתתבמוסדהישלהמועמדע" תכניתהדוקטורטיאצעלאחר יכולים.שור

זאת אושרה, וטרם לשיפוט הוגשה שלהם המחקר שהצעת דוקטורנטים גם מועמדותם להגיש

.10090.031-בצירוףאישורמהמנחהוהתחייבותלעדכוןות"תעלאישורההצעהעדה



 תהליך בחירת המועמדיםד0      
 
יהיורשאיותאו יותר 20%על מדעמלגהלהממוצעשבשנתייםהאחרונותשיעורזכייתןאוניברסיטהכל.0

מועמדיםבלבד.2,יתרהאוניברסיטאותיוכלולהגישעדמועמדים 2עד להגיש
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4  המ. הועמדיםהאחריותלבחירת .מוסדותהמגישיםתהיהבידי בתהליךכלמוסדיבחר אתמועמדותיו

המ לתנאים )בכפוף להנחיותפנימי בהתאם תיעשה לות"ת המועמדות רשימת הגשת להלן(. פורטים

שיפורטובקולהקוראותלווהבדבריהסברעלתהליךהבחירהוהתחייבותעלקיוםהתנאיםהדרושים.


אתהנתוניםהבאים:תלות"עבירויאונשיאומוסדהרקטור.2

 המועמדיםתקנוןהמוסדלבחירת. 

  עבמוסדרשימתהמועמדים מרכז, טופס גבי עדיפותל סדר המועמדיםלפי למספר ובכפוף ,

 המקסימלישלעיל.

 .פרטיםמלאיםעלכלמועמד/ת,כפישהוגשולוועדתהבחירהבמוסד 

 .כלהטפסיםוהנספחיםהנדרשיםלכלאחדמהמועמדיםבהתאםלדרישותהמפורטות 

 המועמדיםהנימוקיםלבחירת. 

 בהתאםלתקנוןות"תםהתנאיםעלקיוהמוסדוהמועמדותהתחייבות. 

 

ועדתההיגויתבחרבכלשנהעד2  מלגאיםחדשיםמביןרשימותהמועמדיםמכלהמוסדות.בחירת02.

הזוכיםתעשהעלבסיסכללארצי)ולאמוסדי(מביןהמועמדיםהעומדיםבתנאיהסף.הבחירהתעשה

שלמצוי מדרג שיתבססעל ההיגוי ועדת שיקולדעתהשל בהתאםלקריטריוניםעפ"י נותאקדמית,

אינה אך המוסד, ידי על שנקבע העדיפות סדר את בחשבון תיקח ההיגוי ועדת ידה. על שייקבעו

מתחייבתלפעולעלפיו.



 דיווח ותשלום נהלי0     ה


,אתהדיווחיםהבאים:032.ספטמבר  10עדליוםחמישי,תגישלות"תהאוניברסיטה.0

 גאיםבשנתהלימודיםהנוכחיתבכלהמחזורים,חתוםעלידיהרקטור.עלהמלדיווח אקדמי 

 מנהלדיווח כספי ידי על חתום המחזורים, בכל הנוכחית הלימודים בשנת המלגאים על

הכספיםשלהאוניברסיטה.הדיווחיכלולאישורשלהעברתהכספיםלמלגאים,כוללהסכום

 שנותהמלגה.2לכיסויהוצאותמחקרלכלמלגאילכלשנהבמשך

 שורעליבצרוףאלשנתהלימודיםהבאההממשיכיםהמסיימיםוהמלגאיםטבלהעםרשימת

ששהמודיםהעולהעליעלכלהפסקתלאוניברסיטהודיעהתכןכמו.לימודיהםורצףהמשך

ודשיםח רביעיתלגבי. לשנה להארכה שמוגשים נימוקיםמלגאים האוניברסיטה תצרף

 לבקשה.

 אולגביהמלגאיםשנסתיימההשנההשלישיתשלקבלתהמלגהרקבלתתוארד"עלשוריא(

 לכלהיותרלאחרסיוםהשנההרביעית(.

 תקנוןב2בתנאיםהמפורטיםבסעיףב'אוניברסיטהעמידתהעלהתחייבות. 

 שלמלגאיםהעומדיםלקראתסיוםההתפתחותהאקדמיתאוהמקצועיתמידעעלאפשרויות

דוקטורטוכדומה.-ון:קליטהכחברסגלבמוסדאובמוסדאחר,יציאהלפוסטהדוקטורט,כג


הלימודיםאתכספיהמלגותבגיןהשנהשנתסוףבלאוניברסיטאותתתעבירות"דיווחיםאלו,סמךעל.4

כולהעבורמלגאיכלהמחזוריםהזכאים.
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מכותבים



:העברית

,רקטוראשרכהןפרופ'

גב'בילישפירא,מנכ"ל

ד"רצלימוצפי,סמנכ"ללמנהלוכספים

גב'מיניוןרוזנפלד,מ"ממנהלמחלקתתקציביםוכלכלה

,רכזתמלגותותקציביםסורנהסיגלגב'



:הטכניון

,משנהלנשיאלענייניםאקדמייםגדישוסטרפרופ'

,משנהלנשיאומנכ"לפרופ'ארנוןבנטור

הגב'דגניתשינדלמן,סגןראשאגףכספיםובקר

גב'דליהטלמון,מרכזתלשכתדיקןביה"סללימודי

מוסמכים



:ת"א

,רקטוראהרוןשיפרופ'

מרמרדכיכהן,מנכ"ל

מרנריאזוגי,סמנכ"לכספים

גב'שושנהנוי,מנהלתמדורקרנותומלגות











:אילן-בר

,רקטורחייםטייטלבאוםפרופ'

גב'רלישביט,סמנכ"לכספים

ן,לשכתהרקטורגב'נוריתסולימ



:חיפה

,רקטורדודפרג'יפרופ'

מרשוקישי,סגןנשיאלכספיםופיתוחעסקי

גב'רבקהרוזנבאום,מנהלתמחלקתתקציבים

גב'סיגליתרג'ואן,ראשמנהלהרשותללימודיםמתקדמים



:גוריון-בן

,רקטורצביהכהןפרופ'

מרדודברקת,מנכ"ל

וכלכלהתקצובמריוסירוקני,ראשאגףתכנון

מזכירותאקדמית-גב'נועהדוד,רכזתהוראה

 מדורהתקציבהרגילכלכלניתזיויוסף,


:ויצמן

פרופ'ליאהאדדי,דיקןמדרשתפיינברג

אגףהכספיםראשמריובללזרוב,רו"ח,

ומזכיראקדמי,מדרשתפיינברגד"רעמישליט,מנהל

 


