
 1

  
  

  דוקטורנטים-תכנית מלגות לבתר

  
  תקנון והנחיות

  
  כללי  .א

  
חלה עליה ,  )בשני פורמטים( ת לבתר דוקטורנטים"נות קיומה של תוכנית ותש 17לאחר   .1

מיצוי  לאור . מרשימה במספר הכללי של המלגות לבתר דוקטורנטים באוניברסיטאות
  .נית זו בפורמט חדשפוטנציאל הגידול בהתאם לפורמט הקיים הוחלט על המשך תוכ

  
  :מטרות התכנית החדשה הן .2

  
בתר דוקטורנטים בארץ תוך שמירה על מגמת  מספר הגדיל אתל -

צעיר , עיבוי קבוצות המחקר באוניברסיטאות בכוח עבודה זמני
  ;ומנוסה

  
י "ל ע"להדגיש את תרומתן של האוניברסיטאות להשגת המטרה הנ -

רה הסופית היא המט. דוקטורנטים - פיתוח עצמי של נושא הבתר
ללא סיוע , שהאוניברסיטאות יוכלו לטפל בנושא זה בכוחות עצמן

  ;ת"של ות
  

  .לעודד בתר דוקטורנטים העונים על קריטריונים ייחודיים -
  

שיחל לקראת החומש הבא והיא תיבחן  ח"במתכונתה החדשה בתשסתפעל התוכנית  .3
 .ט"תשסל "בשנה

 
  המלגות  .ב

  
תבצע על בסיס השתתפות מקבילה עם הדוקטורנטים י-מימון המלגה של בתר .1

מהעלות הרגילה של מלגת  50%ת תהיה בגובה של עד "השתתפות ות. האוניברסיטאות
 - ת תוגבל עד ל"השתתפות ות -דהיינו, )ו"ח במחירי תקציב תשס"ש 61,700(בתר דוקטור 

  .ח למלגה "ש 30,850
י "המלגות תקבע עפמכסת . ת תודיע כל שנה לכל אוניברסיטה על מכסת המלגות שלה"ות .2

התפלגות מספר הבתר דוקטורנטים בין האוניברסיטאות בשנתיים שקדמו לשנת המלגה 
 .תוך מתן פקטור לאוניברסיטאות הצעירות

  
  

  תנאים כלליים לבחירת המועמדים   .ג 
  

  :דוקטורנט לצורך תכנית זו היא- הגדרתו של בתר  .1
למעלה מארבע שנים ממועד אשר בעת תחילת השתלמותו לא חלפו , בעל תואר שלישי
בפעילות , המיועד להשתלם בתחומו המדעי במשך תקופה מוגבלת, קבלת התואר

תחת הנחייתו של , בקבוצת מחקר מבוססת באוניברסיטה בישראל, בזמן מלא, מחקרית
  .אוניברסיטההחוקר בכיר מן הסגל האקדמי של 
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לא יותר  - תקופה מוגבלתדוקטורנטית היא ל-ההשתלמות הבתר, לצורך תכנית זו, לפיכך

שלאחר סיומה אמור המשתלם לעזוב את קבוצת המחקר , באותה אוניברסיטהמשנתיים 
בהן מבוצעת ההשתלמות ואין היא מיועדת להוות פתרון תעסוקה זמני  ואת המחלקה

  .אוניברסיטהבלאנשים האמורים להיקלט 
  
נאי שיומצא אישור ניתן להגיש מועמדות של אדם אשר טרם קיבל את הדוקטורט בת  .2

מהגורם המוסמך במוסד בו מתבצע הדוקטורט כי המועמד מילא את כל חובותיו 
  .האקדמיים והגיש לשיפוט את עבודת הדוקטורט

  
  :ת מועמדים אשר"במסגרת תכנית זו לא יוגשו לות  .3
  

  ;תבוצע ההשתלמות ן האוניברסיטה בהקיבלו תואר שלישי מ -
 
מדרגת מרצה או דרגה מקבילה (קדמי בכיר היו בעבר בעלי מינוי כחבר סגל א -

  ;ל"במוסד אקדמי כלשהו בארץ או בחו, במסלול הרגיל, )ומעלה
 

במוסד שבו אמורה ) במסגרת כלשהי(דוקטורנטים - נתמכו בעבר כבתר -
  ;ההשתלמות להתבצע

 
משרד , האיחוד האירופי(זכו בשנה הנוכחית במלגה מלאה ממקור חיצוני אחר  -

  .)'ליידי דיוויס וכד, משרד הקליטה, המדע
  

 12(היא שנה שלמה  לצורך זכאות למלגה התקופה המינימלית לביצוע ההשתלמות  .4
  . עוקבתההמלגה היא לתקופה של שנה עם אפשרות הארכה בשנה . ורצופה) חדשים

  
  ):בלבד(ועדת לכיסוי ההוצאות להלן המלגה מי .5

  
  ;מלגת קיום  -  

  
  ;)הלוך וחזור(רכישת כרטיס טיסה אחד  -למלגאים בעלי נתינות זרה    -  

  
בתנאי ששהו שם לפחות שנה , ל"למלגאים בעלי נתינות ישראלית החוזרים מחו  -  

דוקטורנטית וחוזרים ארצה למטרת - לפני מועד תחילת ההשתלמות הבתר
  .)בכוון אחד(טיס טיסה אחד כר -ביצועה 

  
  

  .ולא יועסק בהוראה, המלגאי יעסוק אך ורק במחקר במלוא זמנו  .6
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  נהלי דיווח ותשלום  .ד
  

 'גבסעיף  המפורטיםבכפוף לתנאים וכל אוניברסיטה תבחר את מועמדיה בתהליך פנימי    .1
  .שבהנחיות

          
ת על מספר המלגות שהיא לפני תחילת השנה האקדמי אוניברסיטהת תודיע לכל "ות .2

  ).עבור מועמדים חדשים ומועמדים ממשיכים( הלרשות מעמידה
  

  
ת באמצעות הרקטור רשימת מועמדים אשר עונים "גיש לותהאוניברסיטה ת  .3

בצרוף , של האוניברסיטה מסודרים לפי סדר עדיפות, לקריטריונים המפורטים בתקנון
הרשימה תכלול מועמדים . לכל מועמד טופס פרטים אישיים הכולל גם תכנית השתלמות

  . חדשים ומועמדים לשנה שניה
  

החתימות מהוות התחיבות כי . המנחה והרקטור, ידי המועמד- הטופס יהיה חתום על 
. המועמד עונה לקריטריונים של התכנית וכי המוסד יפעל בהתאם לתקנון ולנהלים

יעתו את התקנון ואת כל אחראי המנחה להביא ליד, במידה והמועמד אינו דובר עברית
  .פרטי התכנית

  
לפי (ת תבדוק את התאמת המועמדים ברשימה לקריטריונים ותאשר את המלגאים "ות  .4

שלושה -עד למספר המרבי עליו הוחלט במוסד בצרוף שנים, )סדר העדיפות של המוסד
  .מלגאים רזרביים למקרים של ביטולים

  
ת על כל שינוי שיחול במעמד המלגאי "להודיע לות תואחראי תחייב אוניברסיטהה  .5

  .במהלך השנה
  
  :ח שנתי ובו"ת דו"לות תגיש האוניברסיטהבתום כל שנה אקדמית   .6

  
דיווח אקדמי על כל המלגאים אשר יכלול דיווח קצר של כל מלגאי על עבודתו  -

ודיווח קצר של המנחה על תרומתו של המלגאי לעבודת קבוצת המחקר שהוא 
י הרקטור או נשיא "חתום ע )תר מעמוד אחד עבור כל מלגאילא יו(עומד בראשה 
 ;האוניברסיטה

 
מלגאים בשנת הלימודים הנוכחית בהתאם ל התשלומים שהועברו דיווח כספי על -

י מנהל הכספים "חתום ע, של התקנון  5'ג  לתנאים ולמגבלות כפי שצוינו בסעיף
המלגה בין פירוט מלא של אופן חלוקת ח יכלול "הדו .של האוניברסיטה
ת וחלק "חלק ותוכן פירוט ) 'כרטיסי טיסה וכד, מלגת קיום(ההוצאות השונות 

  .האוניברסיטה
  
לפי , פרטים שונים יםהכולל באוניברסיטהדוקטורנטים  -כלל הבתרל ע נתונים -

  .ת"י ות"טופס שיישלח למוסד ע
  

 

את כספי  הלימודים שנת סוףבלאוניברסיטאות  ת"תעביר ות ,ים אלודיווחסמך  על .7

  .שנה האותהמלגות בגין 

  
  


