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 תשפ"אה' ' כסלוו
2020נובמבר,  22  

 לכבוד
 דיקני הפקולטות

 כאן
 

 שלום רב,
 

-בפ"תשמחזור  לקליטת סגל אקדמי ליוצאי אתיופיה,ות /קורא להגשת מועמדים-קולהנדון: 

 (דתשפ"-גתשפ"

 

המלגות מיועדות למדענים צעירים מצטיינים, יוצאי אתיופיה, אזרחי מדינת ישראל. מטרתן 

 מסוימיםלאפשר לזוכים להיקלט באוניברסיטה בדרגות "מרצה" או "מרצה בכיר" )ואף במקרים 

 כמינוי ראשון במשרה מלאה.  (,ל"פרופסור חבר"

 

יו"ר הוועדה ע"י  שיפוט שתמונה לצורך כךתיעשה על יסוד המלצותיה של ועדת  ות/הזוכיםקביעת 

 ועל בסיס של הצטיינות אקדמית אישית., לתכנון ולתקצוב

 

 .ות/חדשים ות/( מלגות לקליטת מלגאים4) ארבעיוענקו  פ"אבשנת תש

שנתיות, לשלוש שנים אקדמיות רצופות מתחילת השנה האקדמית העוקבת את -המלגות הן תלת

כחבר/ת סגל המלגה תקופת בתום המוסד יתחייב לקלוט את המלגאי/ת  ההחלטה על מתן המלגה.

 , בתקציב הרגיל.ת/של המלגאי תה/משרתובמשרה מלאה ולכלול את מימון 

 

המלגה שתינתן היא בגובה עלות ממוצעת של משרה בדרגה המתאימה, בהתאם לטבלאות השכר 

למענק מחקר חד  ת/יהיה זכאי ת/הנקלט ת/של ות"ת, והיא תועבר למוסד מדי שנה. כמו כן, מלגאי

ש"ח לתחומים העיוניים )נכון למחירי  50,000-ש"ח לתחומים הניסויים, ו 170,000שגובהו  פעמי

 (.בפ"תש

 

 בנוסף הריני להביא לתשומת לבכם:

 

כל תוכניות מלגות המצויינות של הות"ת מיועדות אך ורק לבעלי אזרחות ישראלית או  .1

 בעלי מעמד של "תושב קבע".

אין להגיש מועמדים/ות שכבר הוגשו כמועמדים למלגה )בין אם זכו ובין אם לא זכו(,  .2

 במחזורים קודמים.

 תואר "דוקטור" לפני תחילת השנה הראשונה של המלגה.  ת/להיות בעל ת/על המועמד .3

, מינוי במסלול הרגיל במוסד להשכלה ה/, ולא היה לוה/מי שאין לו תוגש/יוגש ת/כמועמד .4

סגל כמינוי ראשון בארץ בשנה  ת/במוסד המגיש כחבר נה/למעט מי שכיהן ,לגבוהה בישרא

 . (פ"א)נקלטי תש שקדמה לשנת התחלת המלגה
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במילים אחרות, ניתן להגיש נקלטי תשפ"א, או עתידים להיקלט / פוטנציאלים לקליטה 

 בתשפ"ב )בתיאום עם הרקטור(.

 ה/בתחילת השנה האקדמית העוקבת את זכיית ה/בעבודתולהתחיל  ת/חייב ת/מלגאי .5

במלגה ולא יאוחר מתחילת הסמסטר השני ולעבוד במוסד ברציפות לפחות במשך השנה 

 בתנאים אלה מתבטלת המלגה.  ה/הראשונה של תקופת המלגה. במידה ולא עמד

 

אבקשכם להקפיד על ו אתיופיהמצ"ב טפסי הבקשה למלגות לקליטת סגל אקדמי ליוצאי 

 הבאות: הנחיותה

  בכתב יד ברור.  ה/ידו-וייחתם על ת/ע"י המועמד בדפוס ובעבריתטופס הבקשה ימולא 

 באופן הנהוג ברשימת הפרסומים  יש לכלול בכל התחומים ות/בהגשת תיקי המועמדים(

המתייחסת לפרסומיהם של  IF דיסציפלינריסקירת "אימפקט פקטור" באוניברסיטה( 

  .ה/בתחומו ת/, כל אחדות/המועמדים

  מעודכניםקורות חיים יש לצרף לטופס הבקשה. 

 עיוני" או "ניסויי".  היא/האם הוא ת/לציין לגבי כל מועמד" 

 מבני סמכא  מודפסות וחתומותהמלצות ( 3שלוש ) לפחות יש לצרף לכל טופס בקשה

  .ת/של המועמד בתחום הידע

  .ייעודיות כאשר ההמלצות תהיינה מכתבי ההמלצה ישלחו ישירות לראש החוג הרלוונטי

לא יתקבלו המלצות למלגות אחרות, חוות דעת כלליות, המלצות למינוי/העלאה למלגה. 

 בדרגה או המלצות לכל מטרה אחרת. 

  יהיו בנות יותר משנתיים. ולא דממוסד אחרק יהיו  לאההמלצות 

  ה/עצמו ת/מדידי המוע-ולא על ראש החוג או הדיקן,הפנייה לממליצים תיעשה על ידי. 

למען הסר ספק מכתבי ההמלצות צריכים להיות בעברית או באנגלית ועדכניים ליום 

 משלוח המכתב. 

  חשוב כי מכתבי ההמלצה יהיו מפורטים עד כמה שאפשר תוך שהם מתייחסים עד כמה

 ויכולתיו/ה המחקריות.של המועמד/ת  המצוינות שניתן בפירוט ליכולות

 

ותפעלו בהתאם להנחיות המצ"ב להכנת  לידיעת ראשי החוגיםאודה לכם אם תביאו המידע המלא 

לפי  ן/אותם הנכם חייבים לדרג, ות/אם הנכם מתכוונים להגיש מספר מועמדים. במועד ההמלצות

 , בהתאם לטבלת המועמדים המצ"ב. סדר עדיפות

 

ולהעביר את טפסי בקשות  לאור זאת, אבקשכם לפעול בהתאם לתקנון ולהנחיות המצ"ב

טבלת  למלא אתעותק אחד בלבד(, ו -המועמדים, כולל המלצות ראש חוג ודיקן הפקולטה )בשלב זה 

להגשה אבקש  ות/אם אין לכם מועמדים, 12.201.5 ראשוןלא יאוחר מיום ,  המועמדים המצ"ב

 להודיענו עד מועד זה. 
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 .הנדרשת, כמפורט בהנחיותבמתכונת אנו מבקשים להקפיד על הגשת החומר 

 

 

         

 

 בברכה,                                                                          

 

 

 ד"ר שרון לינק        

 אקדמיהמזכיר ה        

 

 

 

 

 

 האוניברסיטה רקטור העתק:

 חוגיםראשי  

 אקדמי המזכיר הסגן  

 ראשי מינהל פקולטות

 לראשי החוגיםמינהליות עוזרות 

 

 

  פ"אלתשדמי ליוצאי אתיופיה לקראת ההגשה תוכנית המלגות לקליטת סגל אקלוט: תקנון 

 טופס בקשה        

 טבלת מועמדים         
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