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ייעוד התוכנית
תוכנית עמיתי עזריאלי הוקמה על מנת לקדם מצוינות אקדמית בתארים מתקדמים במוסדות המוכרים
להשכלה גבוהה בישראל.
התוכנית בוחרת את הסטודנטים הטובים והמוכשרים ביותר מישראל ומחו"ל ,ומעניקה להם תמיכה
כלכלית שמטרתה לאפשר את פיתוח המחקר בד בבד עם האפשרות לצמוח ולהתפתח כמנהיגים
בתחומם.
הקרן שמה לה למטרה ליצור קבוצה מובילה של אנשי מקצוע ואקדמיה ,שתעשיר את משאב ההון
האנושי האקדמי והטכנולוגי בישראל.
קבוצה מובילה זו ,תעלה את קרנה של ישראל בעולם ותתרום לטיפוח קשרים אמיצים בין ישראל ושאר
המדינות.
תוכנית המלגות ממומנת על ידי קרן עזריאלי .הקרן הוקמה מתוך שאיפה להגשים את חזונו
הפילנתרופי של דוד י .עזריאלי.
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זכאות – מי זכאי להתקבל לתוכנית עמיתי עזריאלי?
בתוכנית עמיתי עזריאלי זכאים להשתתף סטודנטים הלומדים לקראת תארים מתקדמים
באוניברסיטאות בישראל ,בתחומי הלימוד המפורטים בתקנון זה.
העמיתים יתקבלו לתוכנית על בסיס מצוינות אקדמית והישגים אישיים יוצאי דופן אחרים ,וכן על בסיס
שוויוני ,ללא הבדל גזע ,דת ,מגדר ,מוצא אתני או גיל.
הערכת המועמדים תהיה מבוססת על הישגיהם האקדמיים בעבר ,וכן על הפוטנציאל הטמון בהם
לתרום תרומות חדשניות וייחודיות בעתיד ,כל אחד ואחת בתחומו/ה .כמו כן ,יובאו בחשבון בשיקולי
הבחירה גם כישוריהם האישיים של המועמדים ויכולת המנהיגות שלהם.
סטודנטים שמעוניינים להגיש מועמדות לתוכנית ,יעשו זאת אך ורק באמצעות המוסדות האקדמיים
בהם הם לומדים.
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תחומים אקדמיים ומשך המלגה
תוכנית עמיתי עזריאלי פתוחה כיום בפני סטודנטים בתחומים מסוימים שלומדים לקראת תארים
מתקדמים.
בטבלה שלהלן מוצגות האפשרויות ומשך זמן הזכאות למלגות העמיתים:
תחום לימודים

מסלול לקראת
קבלת תואר

תקופת הענקת המלגה

מועד התחלה

מדעים*

PhD

עד  3שנים

שנה"ל תשפ"א

חינוך

PhD

עד  3שנים

שנה"ל תשפ"א

מדעי החברה

PhD

עד  3שנים

שנה"ל תשפ"א

מדעי הרוח

PhD

עד  3שנים

שנה"ל תשפ"א

אדריכלות

PhD

עד  3שנים

שנה"ל תשפ"א

אדריכלות ותכנון ערים

Masters

שנה אחת עם אופציה
להאריך לשנה נוספת

שנה"ל תשפ"א

* מדעים:
תוכנית עמיתי עזריאלי תקבל מועמדויות של סטודנטים לתואר שלישי אשר מבצעים הלכה למעשה
מחקרים בין תחומיים חדשניים ופורצי דרך.
לפירוט התחומים  -ראו עמוד . 10

משך המלגה – מדיניות הארכה
במקרים מסוימים ובהתאם לקריטריונים קפדניים ,תשקול הקרן בקשות להארכת המלגה מעבר ל3-
שנים .למידע נוסף ,יש לפנות להנהלת תוכנית עמיתי עזריאלי.
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המוסדות המשתתפים
מוסדות ההשכלה הגבוהה הזכאים להשתתף בתוכנית ולהגיש מועמדים:
 .1אוניברסיטת בן -גוריון בנגב
 .2אוניברסיטת בר -אילן
 .3אוניברסיטת חיפה
 .4אוניברסיטת תל -אביב
 .5האוניברסיטה העברית בירושלים
 .6הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
 .7מכון ויצמן למדע
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המלגות
לתלמידי תואר שלישי במדעים
₪ 108,000

מלגה בסיסית

עד ₪ 20,000

הוצאות מחקר/השתתפות בכנסים

עד ₪ 128,000

סך הכל לשנה
לתלמידי תואר שלישי בחינוך

₪ 108,000

מלגה בסיסית

עד ₪ 14,000

השתתפות בכנסים

עד ₪ 122,000

סך הכל לשנה
לתלמידי תואר שלישי במדעי החברה

₪ 108,000

מלגה בסיסית

עד ₪ 14,000

השתתפות בכנסים

עד ₪ 122,000

סך הכל לשנה
לתלמידי תואר שלישי במדעי הרוח

₪ 108,000

מלגה בסיסית

עד ₪ 14,000

השתתפות בכנסים

עד ₪ 122,000

סך הכל לשנה
הכנסות נוספות:

 .1מטרת תוכנית עמיתי עזריאלי הינה לאפשר לסטודנטים להתמקד במחקרם האקדמי שבמסגרת
האוניברסיטה בלבד .המלגות מיועדות לסטודנטים שאינם עובדים ושאינם מקבלים הכנסה נוספת
מעבודה כלשהי או ממלגות קיום.
 .2לקרן עזריאלי אין התנגדות לכך שעמיתיה יקבלו מענקי מחקר נוספים ,בתנאי שמענקים אלה
ישמשו לכיסוי הוצאות מחקר.
 .3לקרן עזריאלי אין כל התנגדות שעמיתיה יקבלו מימון משלים למלגה הבסיסית מהמוסד האקדמי בו
הוא/היא לומדים ,וזאת בהתאם למדיניות שנקבעה על-ידי המוסד.
 .4בכפוף לאישור התוכנית ,תותר העסקה הקשורה במישרין להכשרתו של הסטודנט במסגרת
לימודיו לתואר שלישי .דהיינו ,הוראה ,הדרכה אישית ו/או פעילות אחרת הקשורה למחקר ,ובהיקף
של עד ארבע שעות בשבוע.
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מספר עמיתי עזריאלי
להלן מספר העמיתים המרבי שהתוכנית קולטת בכל שנה:

תחום לימודים

הקצאה לשנה

מדעים לתואר שלישי

עד 10

מדעי החברה לתואר שלישי

עד 4

מדעי הרוח לתואר שלישי

עד 4

חינוך לתואר שלישי

עד 2

אדריכלות ותכנון ערים לתואר שלישי
)*תקנון המלגה יפורט במסמך נפרד(
אדריכלות ותכנון ערים לתואר שני
)*תקנון המלגה יפורט במסמך נפרד(
סה"כ

עד 1
עד 4
עד 25

*תוכנית עמיתי עזריאלי שומרת לעצמה את הזכות לקבל מספר עמיתים קטן מהמפורט לעיל ,בהתאם
לשיקול דעתה.
**************************************************************************************************
בנוסף למלגות ללימודים מתקדמים ,מעניקה קרן עזריאלי כדלהלן:

הקצאה
לשנה

תחום לימודים
מלגות לחוקרי בתר דוקטורט בעלי אזרחות קנדית או כאלה
שסיימו לימודי תואר שלישי באוניברסיטה קנדית**
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מלגות לסגל אקדמי לקליטה במשרות באוניברסיטאות בישראל**
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סה"כ

עד 14

** הנחיות יינתנו בנפרד.

תכנית עמיתי עזריאלי תומכת מדי שנה ביותר מ 100-עמיתים ממגוון המסלולים
המוזכרים לעיל.
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מסלול מדעים לתואר שלישי
 .1תוכנית עמיתי עזריאלי מיועדת לסטודנטים לתואר שלישי בתחומים שבחזית המחקר המדעי
הבסיסי ,הבינתחומי או היישומי.
ניתן להגיש בקשות בתחומי מחקר כדוגמת אלו המופיעים להלן ,בהגדרתם הרחבה:

מדעי הטבע /
מדעים מדויקים

טכנולוגיה

הנדסה

מתמטיקה

מדעי המחשב

הנדסת חשמל

פיסיקה

מדעי החומר

הנדסה כימית

כימיה

מדעי כדור הארץ

הנדסה ביו-רפואית

ביולוגיה

מדעי הננו וננו-טכנולוגיה

הנדסת מכונות
הנדסת אווירונאוטיקה

רפואה

 .2המועמדים רשאים להגיש בקשה להצטרף לתוכנית עמיתי עזריאלי בכפוף לתנאים הבאים:
א .מסלול רגיל לתואר שלישי:
•

הגדרה :מסלול לתואר שלישי לסטודנטים שהשלימו את לימודיהם לתואר שני.

•

סטודנטים לתואר שלישי במסלול הרגיל רשאים להגיש בקשת הצטרפות לתוכנית עמיתי
עזריאלי במהלך השנה הראשונה ללימודיהם.

•

הצעת מחקר אינה מהווה תנאי להגשת בקשה למועמדות ,כל עוד נושא המחקר מהווה
המשך לנושא שנחקר במהלך התואר השני.

•

באם הנושא ו/או המנחה הנם שונים ,ניתן להגיש את בקשת המועמדות לתוכנית עמיתי
עזריאלי במהלך השנה השנייה של לימודי התואר השלישי ,בליווי הצעת מחקר או מאמר
לפרסום אודות מחקרם הנוכחי .על הצעת המחקר להיות בשלבי קבלת אישור מרשויות
האוניברסיטה ,או שכבר אושרה לאחר אוקטובר .2019

•

מועמדים מהטכניון יגישו "תחום מחקר" במקום הצעת מחקר.
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ב .מסלול משולב לתואר שלישי )מכונה גם מסלול "ישיר" במספר אוניברסיטאות( :
•

הגדרה :מסלול לתואר שלישי בו משלימים הסטודנטים את כל או רוב קורסי החובה של
התואר השני ,אך טרם הגישו את התיזה לתואר השני.

•

סטודנטים במסלול זה רשאים להגיש מועמדות במידה ושינוי הסטטוס מסטודנט לתואר
שני לסטודנט לתואר שלישי נעשה לאחר מאי .2019
מועמדים אלו אינם נדרשים להציג הצעת מחקר בזמן הגשת הבקשה.

ג .מסלול ישיר לתואר שלישי )ישירות מתואר ראשון( :
•

הגדרה :מסלול לתואר שלישי בו מתחילים הלימודים מיד עם סיום התואר הראשון.

•

סטודנטים במסלול זה רשאים להגיש מועמדותם לתוכנית עמיתי עזריאלי לאחר אישור
הצעת המחקר .הגשת הבקשה לתוכנית תהיה מלווה בהצעת המחקר שאושרה לאחר
מאי .2019

 .3רשימת המועמדים תיקבע על ידי הרקטור או נושאי המשרה המקבילה באוניברסיטה שבה הם
לומדים .תהליך בחירת המועמדים ותיאום הבקשות ייערכו על ידי המזכירות האקדמית
באוניברסיטה או על ידי המשרד המקביל במוסד בו הם לומדים.
 .4כל אוניברסיטה מתבקשת להגיש את מועמדותם של עד שישה סטודנטים במסלול מדעים.
 .5מדי שנה ייבחרו עד עשרה עמיתי עזריאלי חדשים למסלול מדעים.
 .6סטודנטים שהגישו מועמדות למלגת קלור או למלגת אדמס לא יהיו רשאים להציג את מועמדותם
לתוכנית עמיתי עזריאלי באותה השנה.
 .7המלגה מוצעת לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים .במהלך תקופה זאת יתבקשו העמיתים
להגיש דו"חות התקדמות המפרטים את התקדמותם במחקר .הדו"חות יוגשו להנהלת התוכנית
על ,מאושרים וחתומים על ידי המנחים האקדמיים של הסטודנטים .את טופסי הדיווח תמציא
הנהלת התוכנית.
 .8הצעת מחקר מאושרת תוגש מוקדם ככל האפשר על מנת להבטיח את רציפות המלגה.
 .9קרן עזריאלי שומרת לעצמה את הזכות לעצור את התמיכה הכספית לפני השלמת לימודיהם של
העמיתים ,או לפני תום שלוש שנים מיום הצטרפותם כעמיתי הקרן ,באם הנ"ל לא יעמדו
בחובותיהם כעמיתי הקרן כפי שהם מפורטים בסעיף "חובותיהם של עמיתי עזריאלי".
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מסלול חינוך לתואר שלישי
 .1מלגות עמיתי עזריאלי מוצעות לסטודנטים לתואר שלישי בתחום החינוך.
 .2מועמדים אשר הגישו הצעת מחקר לאוניברסיטה בה הם לומדים ,בין  1בפברואר  2019ועד
 31בינואר  ,2020רשאים להגיש בקשה להצטרף לתוכנית עמיתי עזריאלי.
א.

עדיפות תינתן למועמדים אשר הצעת מחקרם כבר אושרה על ידי
האוניברסיטה .עם זאת ,ישקלו גם הצעות שטרם אושרו ,בתנאי
שיאושרו עד ה 15 -במאי.2020 ,

ב.

באם נעשו שינויים במחקר לאחר הגשת הצעת המחקר המקורי ,על
המועמד לספק הסברים לכך ואישור מטעם האוניברסיטה לגבי
השינוי.

 .3כמו-כן ,יתקבלו פניות הן מתלמידי מסלול ישיר לדוקטורט והן מתלמידי מסלול משולב
לדוקטורט.
 .4רשימת המועמדים תיקבע על ידי הרקטור או נושאי המשרה המקבילה באוניברסיטה בה הם
לומדים .תהליך בחירת המועמדים ותיאום הבקשות ייערכו על ידי המזכירות האקדמית
באוניברסיטה או על ידי המשרד המקביל במוסד בו הם לומדים.
 .5כל אוניברסיטה מתבקשת להגיש את מועמדותם של עד שני סטודנטים במסלול חינוך.
 .6מדי שנה ייבחרו עד שני עמיתים חדשים בתחום החינוך.
 .7המלגה מוצעת לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים .העמיתים יתבקשו להגיש להנהלת
התוכנית דו"חות המפרטים את התקדמותם במחקר .על הדו"חות להיות חתומים ומאושרים
על ידי המנחים האקדמיים של הסטודנטים .את טופסי הדיווח תמציא הנהלת התוכנית.
 .8קרן עזריאלי שומרת לעצמה את הזכות לעצור את התמיכה הכספית לפני השלמת לימודיהם
של העמיתים ,או לפני תום שלוש שנים מיום הצטרפותם כעמיתי הקרן ,באם הנ"ל לא יעמדו
בחובותיהם כעמיתי הקרן כפי שהם מפורטים בסעיף "חובותיהם של עמיתי עזריאלי".
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מסלול מדעי החברה לתואר שלישי
 .1מלגות עמיתי עזריאלי מוצעות לתלמידי תואר שלישי בכל תחומי מדעי החברה.
 .2מועמדים אשר הגישו הצעת מחקר לאוניברסיטה בה הם לומדים ,בין  1בפברואר 2019
ועד  31בינואר  ,2020רשאים להגיש בקשה להצטרף לתוכנית עמיתי עזריאלי .עדיפות
תינתן למועמדים אשר הצעת מחקרם כבר אושרה על ידי האוניברסיטה .עם זאת ,ישקלו
גם הצעות שטרם אושרו ,בתנאי שיאושרו עד אוקטובר .2020
 .3כמו-כן ,יתקבלו פניות הן מתלמידי מסלול ישיר לדוקטורט והן מתלמידי מסלול משולב לדוקטורט.
 .4רשימת המועמדים תיקבע על ידי הרקטור או נושאי המשרה המקבילה באוניברסיטה בה הם
לומדים .תהליך בחירת המועמדים ותיאום הבקשות ייערכו על ידי המזכירות האקדמית
באוניברסיטה או על ידי המשרד המקביל במוסד בו הם לומדים.
 .5כל אוניברסיטה מתבקשת להגיש את מועמדותם של עד ארבעה סטודנטים במסלול מדעי
החברה.
 .6מדי שנה ייבחרו עד ארבעה עמיתים חדשים בתחומי מדעי החברה.
 .7הענקת המלגה במסלול זה מותנית בכך שהצעת המחקר של המועמד/ת תאושר ע"י המוסד
האקדמי בו הוא/היא לומדים עד אוקטובר .2020
 .8המלגה מוצעת לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים אשר במהלכה יתבקשו העמיתים להגיש
להנהלת התוכנית דו"חות המפרטים את התקדמותם במחקר .על הדו"חות להיות חתומים
ומאושרים על ידי המנחים האקדמיים של הסטודנטים .את טופסי הדיווח תמציא הנהלת התוכנית.
 .9קרן עזריאלי שומרת לעצמה את הזכות לעצור את התמיכה הכספית לפני השלמת לימודיהם של
העמיתים ,או לפני תום שלוש שנים מיום הצטרפותם כעמיתי הקרן ,באם אותם עמיתים לא יעמדו
בחובותיהם כעמיתי הקרן כפי שהם מפורטים בסעיף "חובותיהם של עמיתי עזריאלי"
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מסלול מדעי הרוח לתואר שלישי
 .1מלגות עמיתי עזריאלי מוצעות לתלמידי תואר שלישי בכל תחומי מדעי הרוח.
 .2מועמדים אשר הגישו הצעת מחקר לאוניברסיטה בה הם לומדים ,בין  1בפברואר 2019
ועד  31בינואר  ,2020רשאים להגיש בקשה להצטרף לתוכנית עמיתי עזריאלי .עדיפות
תינתן למועמדים אשר הצעת מחקרם כבר אושרה על ידי האוניברסיטה .עם זאת ,ישקלו
גם הצעות שטרם אושרו ,בתנאי שיאושרו עד אוקטובר .2020
 .3כמו-כן ,יתקבלו פניות הן מתלמידי מסלול ישיר לדוקטורט והן מתלמידי מסלול משולב לדוקטורט.
 .4רשימת המועמדים תיקבע על ידי הרקטור או נושאי המשרה המקבילה באוניברסיטה בה הם
לומדים .תהליך בחירת המועמדים ותיאום הבקשות ייערכו על ידי המזכירות האקדמית
באוניברסיטה או על ידי המשרד המקביל במוסד בו הם לומדים.
 .5כל אוניברסיטה מתבקשת להגיש את מועמדותם של עד ארבעה סטודנטים במסלול מדעי הרוח.
 .6מדי שנה ייבחרו עד ארבעה עמיתים חדשים בתחומי מדעי הרוח.
 .7הענקת המלגה במסלול זה מותנית בכך שהצעת המחקר של המועמד תאושר ע"י המוסד האקדמי
בו הוא לומד עד אוקטובר .2020
 .8המלגה מוצעת לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים .העמיתים יתבקשו להגיש להנהלת התוכנית
דו"חות המפרטים את התקדמותם במחקר .על הדו"חות להיות חתומים ומאושרים על ידי המנחים
האקדמיים של הסטודנטים .את טופסי הדיווח תמציא הנהלת התוכנית.
 .9קרן עזריאלי שומרת לעצמה את הזכות לעצור את התמיכה הכספית לפני השלמת לימודיהם של
העמיתים ,או לפני תום שלוש שנים מיום הצטרפותם כעמיתי הקרן ,באם אותם עמיתים לא יעמדו
בחובותיהם כעמיתי הקרן כפי שהם מפורטים בסעיף "חובותיהם של עמיתי עזריאלי"
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כיצד להגיש בקשה
 .1קול קורא ,תקנון התוכנית וטופסי מועמדות נשלחים ע"י הנהלת תוכנית עמיתי עזריאלי
למזכירות האקדמית או למשרד המקביל במוסדות ההשכלה הגבוהה שמשתתפים בתוכנית.
מידע זה מופץ גם לפקולטות ולמחלקות המתאימות.
 .2סטודנט/ית המעוניין/ת להגיש את מועמדותם ,יוכלו לעשות זאת אך ורק על ידי פנייה
למזכירות האקדמית או למשרד המקביל באוניברסיטה בה הם לומדים ,שם יקבלו את
הטפסים וההוראות הדרושים.
**יש להגיש את הבקשה באמצעות הנהלת האוניברסיטה בלבד ,ולא ישירות לקרן.
 .3האוניברסיטה תמיין את המועמדים מיון ראשוני .אלה שימצאו מתאימים יוגשו להנהלת תוכנית
עמיתי עזריאלי.
 .4ניתן להוריד את התקנון ואת טופסי הבקשה מאתר קרן עזריאלי ,בכתובת:
/http://fellows.azrielifoundation.org
 .5מועד האחרון לקבלת פניות:
קרן עזריאלי תקבל פניות שהוגשו ואושרו ע"י האוניברסיטאות עד ה  16 -בפברואר 2020
**על המועמדים לבדוק עם המוסד האקדמי בו הם לומדים את המועד האחרון להגשת
חומרים למיון פנימי של אותו מוסד.
 .6ועדות הקבלה ייפגשו ויראיינו מועמדים במהלך החודשים מרץ-מאי  .2020מועמדים עלולים
לקבל הזמנה להשתתף בראיון אישי באמצע חודש מאי .2020
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חובותיו של עמית עזריאלי
עמיתי עזריאלי יידרשו לחתום על מסמך בו הם מתחייבים למלא את החובות כדלהלן:
 .1מצוינות אקדמית:
שמירה על רמת מצוינות אקדמית במהלך כל תקופת התוכנית ,בהתאם להגדרות האוניברסיטה
בה לומד הסטודנט.
 .2דוחות התקדמות:
העמית/ה יגישו להנהלת התוכנית דו"חות התקדמות .דו"חות אלה יפרטו את מהלך לימודיו של
העמית ,כולל ציונים ,פעילות הוראה של העמית בתקופה זו ,וכן רשימת המאמרים שפרסם עד
לאותו מועד .הדו"ח חייב לשאת את חתימתו של המנחה האקדמי של העמית שרשאי גם להוסיף
את הערותיו לפי הצורך.
 .3מעורבות בקהילה:
עמיתי עזריאלי מחויבים לתרום  40שעות התנדבות בכל שנה ,אותן ניתן לפרוס לאורך
שנת הלימודים .ההתנדבות יכולה להיות בכל פעילות או תוכנית א-פוליטית ,א-מפלגתית
שתאושר מראש ובכתב על ידי הנהלת תוכנית עמיתי עזריאלי .הוצאות הנסיעה יכוסו על
ידי הקרן.
 .4השתתפות באירועים בחסות התוכנית:
על מנת לטפח חילופי רעיונות בין עמיתי עזריאלי ולקיים תחושת הזדהות קבוצתית תקיים התוכנית
מספר אירועים שיתקיימו במהלך השנה האקדמית שבמסגרתם יוכלו העמיתים לרקום קשרים
חברתיים ולחלוק עם עמיתיהם את הפעילות המחקרית והלימודית שלהם .אירועים אלה יכללו
סדרת מפגשים של "פורום עמיתים" )ראו סעיף  ,(5טיול  ,סדנאות העשרה ,טקס פתיחת שנה
ועוד.
 .5פורום עמיתי עזריאלי:
עמיתי עזריאלי יפגשו במסגרת פורום העמיתים אשר מתקיים כ 6 -פעמים בשנה במטרה ליצור
אינטראקציה חברתית ואקדמית בין העמיתים .במפגשים אלה ,ניתנת לעמיתים הזדמנות להרצות
באנגלית על תחום מחקרם בפני חבריהם .העמיתים מומלץ להתייעץ עם המנחים שלהם לצורך
הכנת הרצאות אלו.
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חובותיו של עמית עזריאלי )המשך(
 .6פרסומים:
הקרן רשאית לפרסם עבודות שייכתבו על ידי העמיתים במהלך לימודיהם לתארים מתקדמים
)פרסומי מחקר ,עבודת התזה לתואר שני ועבודת הדוקטורט( בכתב עת מקוון שהקרן תייסד
ותממן וייקרא “ .”The Azrieli Reviewבמידת האפשר ,תתקשר הקרן בהסכם עם אחת
מההוצאות לאור האוניברסיטאיות בישראל כדי לפרסם כספר את עבודות הדוקטורט הטובות
ביותר במסגרת תוכנית שתיקרא “.”The Azrieli Series
בכל עבודה בכתב שיפרסם עמית בתקופת השתתפותו בתוכנית )לדוגמה :מאמרים בכתבי עת
וכדומה( עליו לציין בהקדשה בכתב את חסות קרן עזריאלי .בנוסף יתבקשו העמיתים להמציא
תקצירים של עבודות הדוקטורט ועבודות שפורסמו להנהלת תוכנית עמיתי עזריאלי ,ותקצירים אלו
יעמדו לרשות הקרן לשימוש בכל חומר פרסומי שתפיק ,או להצגה באתר האינטרנט שלה.
 .7פעילות בוגרים:
העמיתים יתבקשו לפעול כשגרירי רצון טוב של תוכנית עמיתי עזריאלי ,לשוחח על חוויותיהם עם
אחרים ,לפרסם את תוכנית העמיתים בין חבריהם לעבודה וללימודים ובקרב מועמדים
פוטנציאליים ,וליטול חלק בפגישות היכרות והכוונה עם מועמדים חדשים שיתקיימו באזורם.
הבוגרים יוזמנו לקחת חלק בפעילויות ובאירועים שוטפים של התוכנית ובעתיד אף ישתלבו בתהליך
בחירת העמיתים החדשים.
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חובות המוסד האקדמי
 .1על המוסד האקדמי לוודא שלא יוגש יותר ממועמד אחד למנחה.
 .2על המוסד האקדמי לוודא שהמועמדים ברמת הדוקטורט סיימו את שנת לימודיהם הראשונה
לדוקטורט לפני מועד קבלת המלגה.
 .3על המוסד האקדמי לדאוג למלא ולחתום על טופס הצהרה של המוסד שמציג את פרטי המועמד
)המצורף לטופס הבקשה( ובו מופיעים הסעיפים הבאים:
•

המועמד הוא תלמיד מחקר בהיקף מלא לתואר שלישי.

•

לסטודנט מונָה מנחה אקדמי שהינו/ה חברי סגל בכיר בתחום מחקרו של הסטודנט.

 .4הסטודנט יהיה פטור משכר לימוד ומתשלומים אחרים למוסד באם יזכה במלגה.
המוסד האקדמי מתבקש להגיש להנהלת תוכנית עמיתי עזריאלי מספר מועמדים שאינו עולה על
זה שהתבקש על ידי הנהלת התוכנית באותה שנה.
 .5באחריות המוסד האקדמי לוודא שליחת דו"ח להנהלת התוכנית שמדווח על המשך הלימודים של
כל אחד מעמיתי עזריאלי ועל התקדמותם בלימודים ובמחקר במידה שמשביעה את רצון
האוניברסיטה .הדו"ח ישלח ע"ב חצי שנתי .הנהלת תוכנית עמיתי עזריאלי תעמיד לרשות המוסד
האקדמי טופסי דיווח על התקדמות.
 .6באחריות המוסד האקדמי לדווח על כל עיכוב במחקר העולה על שישה חודשים.
 .7באחריות המוסד האקדמי לוודא שהעמית אינו מקבל מלגת קיום נוספת במקביל לתקופת קבלת
מלגת עזריאלי .לקרן עזריאלי אין כל התנגדות שעמיתי עזריאלי יקבלו מענקי מחקר נוספים ,כל
עוד נועדו מענקים אלה לכסות הוצאות מחקר בלבד .לקרן עזריאלי אין כל התנגדות שהעמיתים
יקבלו מימון משלים למלגה הבסיסית מהמוסד האקדמי בו הוא/היא לומדים ,וזאת בהתאם לכמויות
ולמדיניות שנקבעו על ידי המוסד.
 .8באחריות המוסד האקדמי לוודא שבתקופת המלגה יתנהל מחקרו של העמית במסגרת
האוניברסיטה בלבד.
 .9באחריות המוסד האקדמי לוודא שהעסקתו של עמית במסגרת האוניברסיטה תהיה בקשר ישיר
להכשרתו האקדמית ,ושלא תעלה בהיקפה על ארבע שעות הוראה בשבוע.
 .10לאפשר לעמית להשתתף באירועים תחת המסגרת של תכנית עמיתי עזריאלי במשך שנה"ל.
 .11המלגה הינה עבור הסטודנט .האוניברסיטה משמשת צינור להעברת התשלום מקרן
עזריאלי לסטודנט .בתוך כך ,לא ישולמו לאוניברסיטה כל הוצאות תקורה והאוניברסיטה
לא תנכה סכום כלשהו מתשלומי המלגה ללא הסכמת הנהלת תוכנית עמיתי עזריאלי.
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לוח זמנים

תאריך אחרון לקבלת טפסי הרשמה
ע"י קרן עזריאלי*

 16בפברואר 2020

ועדות שיפוט וראיונות

מרץ – מאי 2020

פרסום שמות הזוכים

יוני 2020

תחילת התוכנית

פתיחת שנת הלימודים תש"פ
)אוקטובר (2020

*הקרן תקבל פניות שהוגשו ואושרו ע"י האוניברסיטאות בלבד .המועמדים יתבקשו על ידי מוסדות
הלימוד שלהם להגיש את הבקשה במועד מוקדם יותר במסגרת תהליך מיון פנים-אוניברסיטאי.

מלגת עזריאלי פונה לנשים וגברים כאחד
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