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 תשפ"אה' "ב חשוןכ 

 2020נובמבר,  9
 לכבוד

 דיקני הפקולטות
 כאן

 
 שלום רב,

 
 דתשפ"-גתשפ"-בפ"מלגות אלון, מחזור תשהנדון: 

 
 טפסי הבקשה למלגות אלון, התקנון )לרבות הנחיות להגשה( ואת  ן/לידכםעביר לההריני 

 תשפ"ד. –תשפ"ג  –מחזור: תשפ"ב 

 

הדור של , באוניברסיטאות ות/מצטיינים ות/צעירים ות/למדעניםמלגות אלה מיועדות לסייע 

להיקלט באוניברסיטה  ות/מטרתן לאפשר לזוכיםהמחקר המדעי בישראל בעתיד.  ות/מובילי

 בדרגות "מרצה" או "מרצה בכיר" או "פרופסור חבר" כמינוי ראשון במשרה מלאה. 

 

באוניברסיטה המגישה כחבר סגל בדרגת  נה/יוגש מי שכיהן ת/בהתאם לתקנון מל"ג, כמועמד

( או מי פ"אמרצה/מרצה בכיר/פרופ' חבר, כמינוי ראשון בישראל, בשנה האקדמית הנוכחית )תש

 א היה לו מינוי במסלול הרגיל באוניברסיטה בישראל.של

ניתן להגיש את נקלטי תשפ"א ואת העתידים להילקט / פוטנציאליים לקליטה  –במילים אחרות 

 בתשפ"ב.

 

על ידי הרקטור תוך התחשבות בהמלצות  תתקבלנההחלטות סופיות בדבר המועמדים אשר יוגשו 

בתחומים התואמים בהיותו של המועמד מצטיין ו)תורכב מנציג לכל פקולטה( ועדת מלגות אלון 

 את סדר העדיפויות של האוניברסיטה.

 

מכלל נעשית על ידי וועדות ועל בסיס של הצטיינות אקדמית אישית, במל"ג בחירת הזוכים 

ם האוניברסיטה תגיש מועמדים אשר להידי האוניברסיטאות. לפיכך, -המועמדים המוגשים על

  .פוטנציאל גבוה לזכייה

 

ידי הות"ת -יתבצעו על ידי ארבע ועדות בודקות שמונו עלברמה הלאומית  הבחירהשיפוט וה

)כולל מדע הרפואה(,  , מדעי החיים)כולל משפטים( מדעי הרוח, מדעי החברה הבאים: לתחומים

 . (הנדסהומדעים מדויקים )כולל 
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  :אבקש להדגיש את הנקודות הבאות שתקראו את התקנון המצורף , ובפרטאבקש  

 ."תושב קבע"התכנית מיועדת אך ורק לבעלי אזרחות ישראלית או בעלי מעמד של  .1

 אין להגיש מועמדים/ות שכבר הוגשו כמועמדים למלגה במחזורים קודמים. .2

 50%לפחות בהתאם להחלטת הות"ת, על האוניברסיטאות להגיש כמועמדים למלגה,  .3

 במידה והדבר לא ניתן, תעביר האוניברסיטה הסבר הולם לכך.נשים )לכל תחום(. 

דוקטורט או -המועמדים למלגת אלון בכל התחומים יהיו לאחר סיום השתלמות פוסט .4

 צפויים לסיימה לקראת שנת המלגה הראשונה.

המלגה היא בגובה עלות שכר ממוצעת של מרצה / מרצה בכיר / פרופ' חבר  .5

 שנים. 3למשך  באוניברסיטאות.

אש"ח  170אש"ח לתחומים עיוניים ו  50כמו כן הזוכים יקבלו מענק מחקר חד פעמי, 

 לתחומים ניסויים.

 
 שנים לאחר אישור הדוקטורט שלהם. 6-מועמדים יוגשו לא יאוחר מ .6

ם לאחר ישנ 7-מועמדים למלגות אלון בתחום מדעי החיים והרפואה יוגשו לא מאוחר מ

 אישור הדוקטורט שלהם.

 
 

  :להגשת הטפסיםהנדרשות   הנחיותאבקשכם להקפיד על הכמו כן 

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

 

 סקירת "אימפקט פקטור"  יש לכלול בכל התחומים בהגשת תיקי המועמדים

לפרסומיהם של ( המתייחסת JCR - Journal Citation Reports)ע"י  IF דיסציפלינרי

  .ה/בתחומו ת/, כל אחדות/המועמדים

 לציין את מיקום כתב העת בתחום וכן את מספר הציטוטים לפי במידת האפשר כמו כן 

ISI Web of Knowledge 

יש להסביר במכתב ראש החוג/דיקן את (  (IFפקט פקטור" מ"איבמקרים בהם אין עדות ל

 .IF -של עדות ל היעדרותהאיכויות הפרסומים למרות 

(, ויש לסדרם בסדר כרונולוגי, מהאחרון Cellעל הפרסומים להיות כולם בפורמט אחיד )

 שהתפרסם לאלה שהתפרסמו לפניו.

רים מחקריים ומאמרי סקירה מאפירוט המאמרים יעשה בשתי קטגוריות נפרדות: מ

 )ריויוס(.

 

 לפחות  ת/המוגש ת/המועמד, יש לצרף לתיק של מדעי הרוחבתחום  ות/בתיקי המועמדים

  (.של המועמד/ת אקדמי מלא אחד. )מאמר/פרסום דגלמאמר 

 

  יש לצרף לתיק של המועמד/ת המוגש/ת מדעי החברהבתחום בתיקי המועמדים/ות ,

 המלצה/ות מחו"ל בנוסף על ההמלצות ממוסדות ישראליים. 
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   מאמרים הכי חשובים  5, כל מועמד יבחר את מדעי החייםבתיקי המועדים/ות בתחום

במסלול האקדמי שלו, יציג אותם בכמה משפטים ויפרט מדוע הם חשובים לטעמו ומה 

 מילים סה"כ(. 500)עד  מהמאמריםתרומתו לכל אחד 

 

  לצרף לתיק של  יש ,וההנדסהמדויקים המדעים הבתחום בתיקי המועמדים/ות

כאשר לפחות אחד מהם חיצוני )מחוקר שאין מכתבי המלצה  4המועמד/ת המוגש/ת עד 

לו עבודות משותפות עם המועמד/ת(. יש לפרט באופן ברור את רשימת מענקי המחקר, 

לציין פטנטים במידה ויש, לצרף פירוט על הרצאות )מוזמנות( בכנסים ורשימת השתתפות 

 בכנסים אקדמיים. 

 

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

 

  מבני  מודפסות וחתומותהמלצות  (4( עד ארבע )3שלוש )יש לצרף לכל טופס בקשה

לפחות אחד ממכתבי המלצה יהיה ממוסד אקדמי בולט  ,ת/של המועמד ה/סמכא בתחומו

 וחשוב בחו"ל. 

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

תוך הדגשת העובדה כי מלגות אלון מיועדות לחוקרים וחוקרות בעלי/ות   למלגת אלון

 . בלבדמעולות  ייחודיותיכולות 

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

 או המלצות לכל מטרה אחרת. 

 

 לצרף לכך הסבר.במידה ואין מכתב המלצה ממנחי הפוסט או הדוקטורט, יש 

 

  יהיו בנות יותר משנתיים. ולא דיהיו ממוסד אח לאההמלצות 

 

  ה/עצמו ת/ידי המועמד-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. 

 

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

 .ה/המצוינות של המועמד/ת ולמחקריו שניתן בפירוט ליכולות

 

 או שהתחום חריג ולא ניתן להגדרה, תוך ציון תחומי, -להגיש מועמדים שעיסוקם בין ניתן

 מתן הסבר הולם. העובדה ו
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ותפעלו בהתאם להנחיות המצ"ב  החוגיםלידיעת ראשי אם תביאו המידע המלא  ן/אודה לכם 

 . ת/במועדוהתיק  להכנת ההמלצות

על פי סדר עדיפות בטבלה  ן/, יש לדרגםמאותה הפקולטה ת/דיםממועבמידה ומוגשים מספר 

 המצ"ב.

 ות/לאור ריבוי הבקשות, ות"ת מבקשים להקפיד במיון הפנימי של המועמדים: לתשומת לבכם

   . ביותר ות/ולהגיש  להם רק את המצטיינים

 

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

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

 .20.2012.12 שבתלא יאוחר מיום ,  המצ"ב ות/טבלת המועמדים

 .במתכונת הנדרשת, כמפורט בהנחיותאנו מבקשים להקפיד על הגשת החומר 

 

 סגן המזכיר האקדמי –לשאלות ניתן לפנות לניר אדלסברג 

nadelsber@univ.haifa.ac.il 

 

      
 
 
 
 
 

 בברכה,        
 
 
 
 

 ד"ר שרון לינק        
 מזכיר אקדמי        

 
 
 
 
 
 

 האוניברסיטה רקטור העתק:
 החוגיםראשי  
 אקדמי המזכיר הסגן  

 נהל פקולטותראשי מ
 לראשי החוגיםהליות עוזרות מנ

   
 
 
 
 

 פ"אלקראת ההגשה לתש של הות"ת אלון מלגותוהנחיות לוט: תקנון 
 טופס בקשה        
 טבלת מועמדים         
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