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 תשפ"אה' ' כסלוו

2020נובמבר,  22  
 לכבוד

 דיקני הפקולטות     
 כאן

 
 שלום רב,

 
 הנדון: מלגות "מעוף" - מחזור תשפ"ב-תשפ"ג-תשפ"ד

 
לקליטת סגל מצטיין מבני  "מעוף"של תוכנית מלגות  בתשפ"להודיעכם על פתיחת מחזור  הריני

.ד"פתש-ג"פתש-בפ"החברה הערבית לשנים תשוהבנות   

 

 ות/צעירים ות/מיועדות למדעניםידי הות"ת וקרן יד הנדיב, -המוענקות עלמלגות "מעוף" 

 ות/מטרתן לאפשר לזוכים , אזרחי מדינת ישראל.החברה הערביתובנות בני , ות/מצטיינים

למנות מוסדות האקדמיים לידי ות"ת בישראל, ו-להיקלט במוסדות האקדמיים המתוקצבים על

כמינוי  ,לדרגות: "מרצה", או "מרצה בכיר" )ואף במקרים מסוימים לפרופ' חבר( ות/את הזוכים

  .המלגהתקופת תום ב במשרה קבועה ות/את הזוכיםלקלוט ראשון במשרה מלאה ו

 

בהתאם לקריטריונים של מצויינות אקדמית בדגש על  גה ישפטומועמדי האוניברסיטאות למל

ביחס למועמדים אחרים מהאוניברסיטאות המחקר. כמו כן מועמדי האוניברסיטאות ישפטו 

 וביחס לתנאי הסף. 

 

לשלוש שנים אקדמיות רצופות מתחילת השנה האקדמית העוקבת את ההחלטה על  המלגות הן

ממוצעת של משרה בדרגה המתאימה, בהתאם לטבלאות  המלגה היא בגובה עלות .מתן המלגה

ש"ח  170,000למענק מחקר חד פעמי שגובהו  ת/יהיה זכאי ת/הנקלט ת/השכר של ות"ת. כל מלגאי

(.בפ"מחירי תשנכון לש"ח לתחומים העיוניים ) 50,000-לתחומים הניסויים, ו  

 

שתמונה לצורך זה על ידישיפוט תיעשה על יסוד המלצותיה של ועדת  ות/קביעת הזוכים  

ועדת הבחירה תבחר את הזוכים בהתאם לקריטריונים של מצוינות  .יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב

  .ושל פעילות אקדמית

 

 

 לתשומת לבכם: 

 
נות של הות"ת מיועדות אך ורק לבעלי אזרחות ישראלית או בעלי כל תכניות מלגות המצוי .1

 מעמד של "תושב קבע".
 

מועמדים/ות שכבר הוגשו כמועמדים למלגה )בין אם זכו ובין אם לא זכו(, אין להגיש  .2
 במחזורים קודמים.
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כמועמד יוגש מי שאין לו, ולא היה לו, מינוי במסלול הרגיל במוסד להשכלה גבוהה  .3
בישראל, למעט מי שכיהן במוסד המגיש כחבר סגל כמינוי ראשון בארץ בשנה שקדמה 

 ה שנת תשפ"א(. לשנת התחלת המלגה )לעניין ז
ניתן להגיש את נקלטי תשפ"א ואת העתידים להילקט / פוטנציאליים  –במילים אחרות 

 לקליטה בתשפ"ב )בתיאום עם הרקטור(.
 

 ה/בתחילת השנה האקדמית העוקבת את זכייתו ה/להתחיל בעבודתו ת/חייב ת/מלגאי .4
במשך השנה  מתחילת הסמסטר השני ולעבוד במוסד ברציפות לפחות יאוחר ולאבמלגה 

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

בשאר תנאי  ה/לתשלום מעבר ל"תקופת המלגה" גם אם עמד ת/זכאיה /זוכה במלגה אינו .5
  המלגה.

 
בחל"ת או בשבתון בפרק זמן כלשהו במשך  ת/באיחור, או הנמצא ה/המתחיל ת/מלגאי .6

 ת/זכאי תהיה/למלגה בפרק זמן זה, ולא יהיה ת/זכאייה תה/תקופת המלגה, לא יהיה
 למלגה מעבר ל"תקופת המלגה". 

 
 .מועמד/ת יהיה/תהיה בעל/ת תואר "דוקטור" לפני תחילת השנה הראשונה של המלגה .7

 
אשר להם פוטנציאל גבוה לזכייה, ושיש לחוגים  ות/האוניברסיטה תגיש מועמדים אור זאת,ל

  עניין ואפשרות לקליטתם.

  

המתייחסות לאופן המלצתכם על המועמדים ועל פרסומיהם: הנחיותבנוסף, להלן מספר   
 .ת/ידי המועמד-וייחתם על )לא בכתב יד( מודפסיוגש כשהוא המצ"ב טופס הבקשה  .1

 למלגה.  ת/יש לצרף קורות חיים מעודכנים של המועמד .2

 הוראה לתקופת המלגה.ו יש לצרף לבקשה תכנית מחקר .3

מודפסות , "מעוף"ייעודיות למלגת ( המלצות 3שלוש )יש לצרף לכל בקשה לפחות  .4

 .ת/מבני סמכא בתחום הידע של המועמדוחתומות 

 .ולא יהיו בנות יותר משנתיים לא יהיו רק ממוסד אחדההמלצות  .5

על מכתבי ההמלצה המוגשים להתייחס בהרחבה להישגיהם האקדמיים של  .6

 . ות/המועמדים

את התואר "דוקטור" תהיה אחת  ה/טרם קיבל ת/הבקשה המועמד אם במועד הגשת .7

  .ה/ההמלצות ממדריכו

ורות החיים בטופס הבקשה בהתאם לכתיבת ק 5בסעיף  הפרסומיםאת רשימת יש לכתוב  .8

 (. IF לרבותהמקובלת באוניברסיטה )

 יש להוסיף אישור על כך.  –יש מאמרים/ספרים שעדיין לא פורסמו  ת/במידה ולמועמד .9

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

 . במועד להכנת ההמלצות

 .ת/תוך פירוט השיקולים בהגשת המועמד, בעבריתהמלצת ראש חוג ודיקן לצרף הנכם מתבקשים 

 לפי סדר עדיפות, ן/הנכם מתבקשים לדרג אותם ות/אם הנכם מתכוונים להגיש מספר מועמדים

 בהתאם לטבלת המועמדים המצ"ב.
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לאור זאת, אבקשכם לפעול בהתאם לתקנון ולהנחיות ולהעביר את טפסי בקשות המועמדים/ות 

עותק אחד בלבד(, ולמלא את טבלת  -כולל המלצות ראש חוג ודיקן הפקולטה )בשלב זה 

 . 12.2001.05יאוחר מיום לא המצ"ב,  ות/המועמדים

 

 univ.haifa.ac.ilnadelsber@ :מי, ניר אדלסברגסגן המזכיר האקדניתן לפנות אל  לשאלות

 .כונת הנדרשת, כמפורט בהנחיותבמתאנו מבקשים להקפיד על הגשת החומר 

 

 

 

   
 

 בברכה,       
  

 
 

 ד"ר שרון לינק       
 אקדמיהמזכיר ה       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רקטורהעתק:  
 ראשי החוגים 

 אקדמיהמזכיר הסגן 
 הפקולטות מנהלראשי 

 לראשי החוגים מנהליותעוזרות  
 
 
 
 

 לוט: 
 נון תוכנית "מעוף" קת 

 הנחיות הגשה 

 בקשהופס ט  

  לפי סדר עדיפות ות/המועמדיםאת המדרגת טבלת ריכוז 
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