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 בפקולטה למדעי הרוח )ט(תשע" /ותדוקטור מצטיינים /ותמלגות הנשיא לתלמידי
 מודעה זו מנוסחת בלשון זכר והיא מיועדת לנשים ולגברים כאחד

בפקולטה למדעי הרוח של לדוקטורנטים מצטיינים ט לשנת תשע"הנשיא על מלגות  להכריזאנו שמחים 
להקדיש את מרב זמנם ומרצם לעיון זוכים המלגות מיועדות לאפשר ל .בירושליםעברית האוניברסיטה ה

  ולמחקר.

ספר על שם ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל בית  הזוכים במלגות ישתתפו בתכנית לדוקטורנטים מצטיינים של
ח. בית הספר מאגד תחת כנפיו גם את התוכנית למלגאי מוסמך מצטיינים, ללימודים מתקדמים במדעי הרו

כוורת  לשמשבבניין מנדל, שנועד  משוכנות. ארבע היחידות את מרכז מנדל סכוליון ואת תכנית עמיתי בובר
 מעודדת שיח בין עמיתים.האינטלקטואלית 

 המלגה

שיהיו תלמידי תואר שלישי בשנת  לסטודנטים) פתוחה 2018/2019( טהגשת המועמדות לשנת תשע"
הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה למוסמך,  תלמידי מ"א מחקרי הגישלמלגה יכולים ל ותמועמד. טתשע"

או תלמידים הנמצאים בשלבים , תלמידים במסלול ישיר לדוקטורט, תלמידים בעלי תואר מ"א מחקרי
 .הדוקטורט) עד שנתיים מן ההרשמה לתואר(אף לאחר אישור הצעת של הלימודים לדוקטורט הראשונים 

 . 2018יולי ב 1 מימוש הזכאות למלגה מחייב הרשמה ברשות לתלמידי מחקר עד
שנת לברשות לתלמידי מחקר על תנאי יירשמו תלמידי מ"א מחקרי המבקשים להיות מועמדים למלגות נשיא 

אישור לזכאות יגישו ו 2018בספטמבר  30את כל חובות הלימודים שלהם עד ישלימו , טהלימודים תשע"
(כולל קבלת ציון לימודיהם למוסמך את סיימו ימלגתם של תלמידים שלא . 2018בדצמבר  31לתואר עד 

 שלל. ית תאריך זה עדעל עבודת הגמר) 

בנוסף,  .₪ 60,000 - 55,000ינוע בין  גובה המלגה השנתית. לכל היותר שנים 4במשך  המלגה ניתנת
אוקטובר של כל שנה, בתשלומים חודשיים, בתשולם החל המלגה . מקבלי המלגה יזכו בפטור משכר לימוד

 או במועד סיום המלגה או עד לאישור הדוקטורט (המוקדם מבניהם).עד סוף ספטמבר 

זכאים לתקציב למחקר ולעריכת פרסומים. כמו כן הם רשאים להגיש מועמדות ית ספר מנדל תלמידי ב
 למלגת נסיעה לחו"ל לצרכי מחקר עד לשנה אחת.

 התחייבויות המלגאים

 מקבלי המלגה יהיו רשאים לעבוד בשכר בהיקף של עד חצי משרה. .1
המשך המלגה משנה לשנה איננו אוטומטי. ועדת המלגות תבדוק מדי שנה את זכאות מקבלי  .2

 אםסמכות להורות על הפסקת המלגה, שמורה ההמלגות לחידוש המלגה בשנה הבאה. לוועדה 
תנאי . המפורטים בטפסי הגשת המועמדות היא סבורה כי מקבל המלגה אינו עומד בתנאי המלגה

  (דהיינו אישור הצעת המחקר). שלב א' לשלב ב'שנייה הוא מעבר מה להמשך קבלת המלגה בשנה

 מקבלי המלגה יהיו תלמידי האוניברסיטה העברית במשך כל תקופת הדוקטורט. .3

 מקבלי המלגה יתחייבו לשהות לכל הפחות יומיים בשבוע במשרד שיוקצה להם בבניין מנדל. .4
. מקבלי המלגה ישתתפו העברית עיקר פעילותם האקדמית תהייה בין כותלי האוניברסיטה

 .ת של התוכניתות והחברתיות האקדמייופעילוב

 ,) במהלך תקופת המלגהשנה אובמקרים בהם מתעורר צורך בנסיעה לתקופה ארוכה (סמסטר  .5
לאשר לו לעשות שימוש במלגת הנשיא  לוועדת המלגות בקשה, מועד מבעודיגיש המלגאי 

 הבקשה תכלול:. בחו"ל
 למחקר ההנסיעה ותרומתהסבר על חשיבות  .א
 נסיעההאישור המדריך, כולל הסבר כיצד ישמר הקשר עם התלמיד בתקופתה  .ב
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ה ם השהייארוח פורמלי) בציון ייש אאם אישור מהמוסד המארח או מחוקר מארח ( .ג
 ממומנת ממלגה מטעם המוסד המארח

 שלל.תימלגתו של תלמיד שיסע ללא אישור ועדת המלגות 

 .לגות מחיה לתלמידי מוסמך ודוקטורמלתקנון המלגות ניתנות בכפוף 

 היחידה רשאית להטיל מגבלות על כפל מלגות.  

 
 הגשת מועמדות

 המסמכים הנדרשים לשם הגשת מועמדות: 
 (באתר המלגה)וקורות חיים  טופס מועמדות .1
 אחד מן המנחה, אם יש)מכתב ( המלצהשני מכתבי  .2
  למילוי תנאי המלגה כתב התחייבות .3
  עמודים) 20וכדומה. עד , מאמר דוגמת כתיבה מחקרית (עבודה סמינריונית .4
 גיליונות ציונים לתואר בוגר ומוסמך .5

 

 :מסמכים נוספים
 מסטודנטים הלומדים לתואר מוסמך

 הצהרת כוונות מחקריות (עד עמוד) .6

 מוסמךמבעלי תואר 
 הגמרעבודת  עלדעת החוות  .7
 (עד עמוד) הצהרת כוונות מחקריות .8

 מדוקטורנטים שעברו לשלב ב'
 תקציר של הצעת המחקר .9

 מהרשות לתלמידי מחקרלשלב ב' מעבר אישור  .10

 
 פרטים נוספים והרשמה באתר:

 
http://scholarships.huji.ac.il 

 
 2018בינואר  11, חבטבת, תשע" ד"כהמועד האחרון להגשת מועמדות: 

 

http://academic-secretary.huji.ac.il/?cmd=regulations.180
http://scholarships.huji.ac.il/
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