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תכנית מלגות הות"ת לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות ,מחזור ו' (תשע"ט -תש"פ)
תקנון והנחיות

א.

כללי

 .1בהמשךלהמלצותהצוותלבחינתמצבןשלנשיםבסגלהאקדמיבמוסדותלהשכלהגבוהה,בראשות
פרופ' רבקה כרמי ,החליטה הוועדה לתכנון ולתקצוב לפעול לקידום השוויון המגדרי במוסדות
להשכלהגבוהה,וביןהיתרלכונןתכניתמלגותלבתרדוקטורנטיותמצטיינותהחלמשנתתשע"ד.
 .2מטרותהתכניתהן:


לסייע לדוקטורנטיות מצטיינות מאוניברסיטאות המחקר בישראל לצאת להשתלמות (פוסט
דוקטורט)באוניברסיטאותמובילותבחו"ל ,במטרהלקלוטאותןעםסיוםההשתלמותכחברות
סגלאקדמיבאוניברסיטאות .



בטווחהארוך,להביאלהגדלתמספרחברותהסגלהאקדמיבאוניברסיטאותהמחקרבישראל.

.3בהתאםלהחלטתהות"תמיום,7.5.2014חל שינוי במתכונת התוכנית באופן הבא:
א.לאיוקצולמוסדותמכסותשלמלגות.כלמוסדיוכללהגישעד4מועמדותלמלגהמידישנה.
ב.הוקמהועדתשיפוטלתוכניתהמלגות.
ג.תתאפשר הגשת מועמדות אשר התקבלו להשתלמות פוסט-דוקטורט במסלול המשולב (חלקו
בארץ,חלקובחו"ל)

ב.


המלגות

 .1מדישנהתעניקות"תבמסגרתהתכניתעד20מלגותחדשות .
 .2החלמתשע"טגובההמלגהיהיה  30-40אלףדולרלשנה,בהתאםלמצבההמשפחתישלהמלגאית
כדלקמן:

מצב משפחתי גובה המלגה
רווקה

$30,000

נשואה

$ 33,000

נשואה+1

$ 36,000

נשואה  +2ויותר

$ 40,000

 .3המלגה תינתן לתקופה של שנתיים לכל היותר .הענקת המלגה בשנה השניה מותנית בפעילותה
האקדמיתשלהמלגאיתובהעברתהדיווחעלפעילותזו,כמפורטבסעיףד'להלן.
 .4המלגהמיועדתלסיועבמימוןההוצאותלהלן:הוצאותמחיה,כרטיסיטיסהלמלגאיתולמשפחתה
והוצאותבגיןמעברהמשפחהלחו"ל.
 .5תינתן העדפה לתחומי ידע בהם קיים מחסור בנשים בסגל האקדמי כמו :מדעי המחשב ,הנדסה,
מדעים פיזיקאליים.


ג.

תנאים כלליים לבחירת המועמדות


 .1המועמדותאשריוגשויענועלהתנאיםהבאים :


המועמדות שיוגשו ע"י אוניברסיטאות המחקר התקבלו להשתלמות בחו"ל וזכו במילגת קיום
מהמוסדהקולטאומהמוסדהשולחאוכלמלגתפוסטדוקטורנטאחרת,ובכוונתןלצאתללימודי
פוסטדוקטורטבחו"ללתקופהשלאתפחתמשנתיים .



המועמדותצפויותלקבלאתהתוארהשלישישלהןלאיאוחרמשנהלאחרהיציאהלהשתלמות
ובעתתחילתהשתלמותןלאיחלפולמעלהמארבעשניםממועדקבלתהתוארהשלישישלהן.



ההשתלמותתתמקדבפעילותמחקריתבתחומההמדעישלהמועמדת.



במשךתקופתההשתלמותתקדישהמועמדתאתמלאזמנהלפעילותהאקדמיתבאוניברסיטהבה
היאמשתלמת.



המוסד השולח יקבל מהמועמדת ויעביר לות"ת את הצהרתה כי לקראת השלמת השתלמותה
בחו"ל תפנה אל מוסדות אקדמיים בארץ לרבות האוניברסיטה השולחת , בבקשה להצטרף
כחברתסגל,ובמידהשיבשילוהתנאיםלכךאכןתצטרףאלאחדמהםכחברתסגל.



במידהותחליטהמילגאיתלאלחזורלאחדהמוסדותבארץ,למרותשהבשילוהתנאיםלכך,היא
תידרשלהחזירהמילגה.



המלגות מיועדות לנשים בכל מצב משפחתי שהוא .יחד עם זאת יובהר ,כי ,בהמשך להמלצות
הצוותלבחינתמצבןשלנשיםבהשכלההגבוהה,הות"תמוצאתלנכוןלעודדבמיוחדנשיםבעלות
משפחה,וזאתעלרקעהחסמיםהקשוריםבצורךלשלבחיימשפחהוקריירה.



בהקצאת המלגות תינתן העדפה לתחומי ידע בהם יש קושי בגיוס נשים לסגל האקדמי ,כגון:
הנדסה ,המדעים הפיזיקאלים ,מדעי המחשב.
יודגש,כיהאמורלעילבסעיפים4ו5-הינובכפוףלסעיף11בכלליהמועצהלהשכלהגבוההמיום
 29.4.2012בדברהתאמותעקבטיפוליפוריות,היריון,לידה,אימוץאוקבלתילדלמשמורתאו
אומנהלענייןהיעדרותבשלאירועמזכה.
הות"תתממןאתהעלותהתוספתיתהנובעתמיישוםסעיף 11לכלליזכויותהסטודנט(התאמות
עקבטיפוליפוריות,הריון,לידה,אימוץאוקבלתילדלמשמורתאואומנה)תשע"ב,2012-בגין
תשלום המלגה למלגאייות לתארים מתקדמים (דוקטורט ,בתר-דוקטורט) בתקופת חופשת
הלידהוהארכתהמלגהעדלתקופהשל14שבועות,ובהתאםלכלליתוכניתהמלגות.

 .2במסגרתתכניתזולאתוגשנהמועמדותאשרהיובעברבעלותמינויכחברסגלאקדמיבכיר(מדרגת
מרצהאודרגהמקבילהומעלה),במסלולהרגיל,במוסדאקדמיכלשהובארץאובחו"ל; 

ד.

נהלי הגשה ,דיווח ותשלום

 .1כלאוניברסיטהתבחר אתהמלגאיותמטעמהבתהליך פנימי ובכפוףלתנאיםהמפורטים בסעיףג'
שבהנחיות .
כל אוניברסיטה תגיש לות"ת ,באמצעות לשכת הרקטור ,את תיקי המועמדות לקבלת המלגה מאת
המוסד ,בצירוף התחייבות החתומה על ידי רקטור האוניברסיטה ,על עמידה בקריטריונים לקבלת
המלגה של כל אחת מהמלגאיות) .המוסד יגיש 7עותקים של כל תיק מועמדת כאשר כל עותק נמצא
בניילון נפרד( בעותק קשיח  .את הטבלה המרכזת של המועמדות ואת תיקי
המועמדותיש להעביר גם בדואר האלקטרוני.

בתוםכלשנהאקדמיתתגישהאוניברסיטהלות"תדו"חשנתיובו:


דיווח כספי על התשלומים שהועברו למלגאים בשנת הלימודים הנוכחית בהתאם לתנאים
ולמגבלותכפישצוינובסעיףג'שלהתקנון,חתוםע"ימנהלהכספיםשלהאוניברסיטה .



הדו"ח יכלול פירוט מלא של אופן חלוקת המלגה בין ההוצאות השונות (מלגת קיום ,כרטיסי
טיסהוכדומה)וכןפירוטחלקהות"ת,חלקהאוניברסיטה(ככלשקיים)וחלקןשלמלגותאחרות,
לרבותמלגותהמוענקותע"יהמוסדהקולטוהמנחההמארח,במימוןההוצאותהשונות.



דיווחים אקדמיים על כל מלגאית בנפרד יוכנו על ידי המוסד בתום השנה האקדמית ויועברו
לות"ת  .הדו"חות יכללו דיווח קצר של כל מלגאית על עבודתה ודיווח קצר של המנחה על
תרומתהשלהמלגאיתלעבודתקבוצתהמחקרשהואעומדבראשה(לאיותרמעמודאחדעבור
כלמלגאי).



הדו"חו הכספי והדוח האקדמי יועברו למשה אהרוני מות"ת עד ליום  15.8.2018ע"י רקטור
האוניברסיטהבצירוףמכתבנלווה.

 .2על סמך דיווחים אלו תעביר ות"ת לאוניברסיטאות בסוף שנת הלימודים את כספי המלגות בגין
אותהשנה.

