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 תשפ"אה' "ט טבתכ

 2021ינואר,  13
 לכבוד

 דיקני הפקולטות
 כאן

 
 

 שלום רב,
 

 
 ,לקליטת חברי סגל עזריאליקרן הנדון: מלגות 

 דתשפ"-גתשפ"-בתשפ"מחזור 
 
 

, (מענק מחקר)ומתן  בכיר לקליטת חברי סגללהענקת מלגות  בימים אלה התקבל "קול קורא"

 .דתשפ"-גתשפ"-ב, מחזור תשפ"מטעם קרן עזריאלי

 

לקדם את פיתוח ההנהגה המחקרית בישראל. בכדי לקדם מטרה זאת, הקרן היא מטרת הקרן 

, אשר מכל תחומי המחקר האקדמי מתחילים/ותמציעה מלגות למדענים/יות  ואקדמאים/יות 

 באוניברסיטאות המחקר בארץ. בכיר אקדמי סגל מבקשים להשתלב במשרות 

 

המלגות יאפשרו לחוקרים/ות המצטיינים/ות והמובילים/ות להתקבל כחברי/ות סגל 

(, ולאוניברסיטה להעניק להם/ן את 2021-2022) בתשפ"באוניברסיטה בשנת הלימודים האקדמית 

 מרצה" "מרצה בכיר" או "פרופסור חבר".  בדרגות "המינוי הראשון במשרה מלאה 

 

מנת לאפשר -על, לסגל אקדמי בכל שנה שנתיות-( מלגות תלת8שמונה ) עזריאלי מעניקה עדקרן 

 ות/זוכיםה בכל תחומי הידע לכל האוניברסיטאות. ות/מצטיינים ות/סגל חדשים ות/קליטת חברי

ידי -עלות המוגשים/ות /המועמדיםאישית בלבד מכלל ועל בסיס הצטיינות אקדמית  ות/נבחרים

 ,ות/ומוכשרים ות/מוערכיםות /גיש מועמדיםלההאוניברסיטה על לפיכך,  .האוניברסיטאות

 . פוטנציאל גבוה לזכייה ן/אשר להםיכולות מחקר מעולות,  ות/בעלי

 

 יש להגיש את מספר המועמדים הנקבע ע"י קרן עזריאלי בכל שנה, ולא יותר ממנו. 

 הקרן כל אוניברסיטה יכולה להגיש:בהתאם להחלטת 

 ות./( מועמדים4, עד ארבעה ), הנדסה ומתמטיקה טכנולוגיהבתחום המדעים, 

 .ות/( מועמדים2חינוך עד שני )ומדעי החברה בתחום מדעי הרוח, 
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עבור נשים .  טדוקטורה מיום אישור ( שנים 7לא יאוחר משבע ) ת/להיות מוגש ה/יכול ת/מועמד

 לכל לידה. (1.5נה וחצי )במהלך התקופה הזאת, תינתן הארכה של שאשר ילדו 

  בשל מקרה רפואי או שירות צבאי. "חוסר פעילות"חריגים של  במקריםגם  הארכה תינתן

 

המינוי הראשון המלא שלהם/ן בשנת הלימודים  לקבל את יוגשו מועמדים/ות אשר עתידים/ות

)"מרצה",  קודמתזכאים/ות להגיש בקשה בתנאי שלא החזיקו במשרה ו( 2021-2022) בתשפ"

 "מרצה בכיר" או "פרופ' חבר"(, באחת מהאוניברסיטאות בישראל. 

 .2022מרץ ל 2021יוני  יןבהיה י הזוכה ת/של המועמד תחילת המינוי למשרה

 

, למשך תקופת המלגה בשנה ₪ 220,000, בסכום של ת/תשתתף בעלות שכרו של המלגאי הקרן

 אוניברסיטה.ה)שלוש שנים(. יתר השכר )בהתאם לדרגת המלגאי( ישולם ע"י 

, המקצועית ה/ולקדם את התפתחותו במערכת ת/של המלגאי ה/וכדי להקל על היקלטותו ,בנוסף

וישולם  אשר ימומן במלואו ע"י הקרן ₪, 735,000גובה עד מענק מחקר  ,לזוכה מקציבה הקרן

 . במהלך תקופת המלגה, בהתאם לשיקול דעתה של קרן עזריאלי

אחרים ככל שיעלו במהלך המחקר. הצעות המחקר  מענק המחקר ישמש לציוד וצרכי מחקר

יפרטו את תוואי התקציב כולל הוצאות צפויות לרבות פירוט הגופים המממנים )מענקי הזנק 

ענק המחקר כדי להחליף מענקי הזנק אשר אין במבמימון האוניברסיטה והמענק מהקרן(. 

 אין לתקצב תקורה בהצעות המחקר. מספקת האוניברסיטה למשרות סגל חדשות.

 

 כל הנוגע לתקציב המחקר.רשות המחקר בולעבוד בתיאום עם להיוועץ  יש

 

  לקול הקורא, ובפרט זה: 12להנחיות הגשה המופיעות בע"מ  ן /אנא תשומת לבכם

  ת ו)מצורפ להגשה מקוונת, בהתאם להנחיות בלבד המערכת המקוונתהגשה באמצעות

 בנפרד(. במסמך

  ברשימת הפרסומים יש לצייןIF  אודיספלינריRanking Quartile   את שניהם(.לציין )רצוי 

 והחינוך יכללו עותק דיגיטלי  החברהמדעי  ,מדעי הרוח מועמדויות בתחומי(PDF)  של

 . (תקצירכולל )דוקטורט, הדיסרטציה ל
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  מבני סמכא  יםוחתומ יםמודפס מכתבי המלצה( 4) הארבעמועמדות תכלול לפחות כל

  .המועמד בתחומו של

 על המכתבים לכלול את הרשימה הבאה: 

 בדוקטורט. ת/מכתב המלצה מהמנחה האקדמי

 מכתב המלצה מהמנחה בפוסט דוקטורט.במידת האפשר, 

להעריך את הערך  ה/שאיננו מהאקדמיה בישראל ויכול ה/ממליץ –מכתב המלצה חיצוני 

 .ת/המועמד וכישורי והישגי הבינלאומי של המחקר

 .ת/המועמדשיכול לחוות דעה אודות  ת/נוסף ה/ממליץ

 ת /ידי המועמד-ולא על או הדיקן, תיעשה על ידי ראש החוג ות/ציםהפנייה לממלי

 . עצמו/ה

 אל לשכת  מהדיקן/ה/וממנו ת/הרלוונטישלחו ישירות לראש החוג מכתבי ההמלצה י

 ניר אדלסברג(. אלהרקטור )

 יעודיות למלגה המוצעת מטעם ות תהיינה מופנות לקרן עזריאלי ועליהן להיות יההמלצ

לכל או המלצות למלגות אחרות, חוות דעת כלליות,  תתקבלנהלא  .קרן עזריאלי בלבד

  .מטרה אחרת

  על טופס  יגובשהתקציב המבוקשExcel  .המצ"ב 

 

 

ותפעלו בהתאם להנחיות המצ"ב  החוגים ות /לידיעת ראשיהמלא אם תביאו המידע  ן/אודה לכם

 ן/אותם לדרג ן/עליכםלהגיש מספר מועמדים,  ות/מתכוונים ן/אם הנכם. במועד להכנת ההמלצות

 .לפי סדר עדיפות

 

 חמישילא יאוחר מיום  ן/את בקשותיהם במערכתיגישו  ות/לדאוג כי המועמדים ן/אבקשכם

18.2.2021. 

יועברו  ,ראש חוג ודיקן הפקולטה מכתב המלצה מאתו האמורים מעלה כמו כן מכתבי ההמלצה

סגן המזכיר האקדמי  –סברג דלניר א אל,  18.2.2021 חמישי לא יאוחר מיום גם כן 

(nadelsber@univ.haifa.ac.il).  

 

 .במתכונת הנדרשת, כמפורט בהנחיותו מבקשים להקפיד על הגשת החומר אנ

 

 בברכה,        
 
 
 

   שרון לינקד"ר         
 המזכיר האקדמי        
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 רקטורה ק:העת
 ודיקן למחקר נשיאהסגן  

 ראשי החוגים
 מנהל רשות המחקר 

 אקדמי המזכיר הסגן 
 נהל פקולטותמראשי 

 לראשי החוגיםנהליות עוזרות מ
  

 
 

  עזריאלי לקליטת חברי סגל קרן מלגות לוט: תקנון 
 בי מחקריתקצ גיבושטבלת אקסל ל         

  תנהנחיות להגשה מקוו         
          

 
 
 

 


