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ייעוד התוכנית
תוכנית עמיתי עזריאלי נועדה לקדם מצוינות בלימודים לתארים מתקדמים במוסדות מוכרים להשכלה
גבוהה בישראל .תוכנית תחרותית ויוקרתית זו מעניקה תמיכה כספית נדיבה בסטודנטים הטובים
והמוכשרים ביותר ,מישראל ומחו"ל ,שישתמשו בהכשרתם על מנת לצמוח כמנהיגים בתחום
התמחותם.
הקרן שמה לנגד עיניה למטרה ליצור קבוצה מובילה של אנשי מקצוע ואקדמיה שתעשיר את משאב
ההון האנושי האקדמי והטכנולוגי בישראל.
קבוצה מובילה זו של אנשי מקצוע ואקדמיה תעלה את קרנה של ישראל בעולם ותטפח קשרים אמיצים
בין ישראל ושאר המדינות.
תוכנית המלגות ממומנת על ידי קרן עזריאלי .הקרן הוקמה על מנת לממש את חזונו הפילנתרופי של
דוד י .עזריאלי.
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זכאות – מי זכאי להתקבל לתוכנית עמיתי עזריאלי?
זכאים להשתתף בתוכנית עמיתי עזריאלי סטודנטים שלומדים לקראת תארים מתקדמים
באוניברסיטאות בישראל בתחומי הלימוד המפורטים בתקנון זה.
העמיתים יתקבלו לתוכנית על בסיס מצוינות אקדמית והישגים אישיים יוצאי דופן אחרים על בסיס
שוויוני ,ללא התייחסות לשיקולי גזע ,דת ,מגדר ,מוצא אתני או גיל.
ההערכה של המועמדים תהיה מבוססת על הישגיהם האקדמיים בעבר ,וכן על היכולות שטמונות בהם
לתרום בעתיד תרומות חדשניות וייחודיות ,כל אחד בתחומו .בנוסף לאלה יובאו בחשבון בשיקולי
הבחירה גם כישוריהם האישיים של המועמדים ויכולת המנהיגות שלהם.
סטודנטים שמעוניינים להגיש מועמדות לתוכנית ,יעשו זאת אך ורק באמצעות המוסדות האקדמיים
בהם הם לומדים.
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תחומים אקדמיים
תוכנית עמיתי עזריאלי פתוחה כיום בפני סטודנטים בתחומים מסוימים שלומדים לקראת תארים
מתקדמים .בטבלה שלהלן מוצגות האפשרויות ומשך זמן הזכאות למלגות העמיתים:
תחום לימודים

מסלול
לקראת קבלת
תואר

משך הזמן של הענקת המלגה

מועד התחלה

לימודי מדעים
בין-תחומיים
ויישומיים*

PhD

עד שלוש שנים.

שנה"ל תשע"ג

חינוך

DhP

עד שלוש שנים.

שנה"ל תשע"ג

אדריכלות ותכנון
ערים

Masters

עד שנתיים.

שנה"ל תשע"ג

* לימודי מדעים בין-תחומיים ויישומיים:
תוכנית עמיתי עזריאלי מיועדת לסטודנטים לתואר שלישי בלימודי מדעים בין-תחומיים ויישומיים
בעדיפות לתחומי הלימוד הבאים:








מדעי הננו וננו-טכנולוגיה
מדעי המחשב
ביו-הנדסה
גנטיקה והנדסה גנטית
מדעי המוח
הנדסה אירונאוטית
תחומי מחקר שמובילים לפיתוחם של טיפולים רפואיים וכלי אבחון רפואי
חדשים.
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המוסדות המשתתפים
זכאים להשתתף בתוכנית המוסדות להשכלה גבוהה הבאים:
 .1אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 .2אוניברסיטת בר אילן
 .3אוניברסיטת חיפה
 .4אוניברסיטת תל אביב
 .5האוניברסיטה העברית בירושלים
 .6הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
 .7מכון ויצמן למדע
מוסדות אלה יתבקשו להגיש מועמדים לתוכנית עמיתי עזריאלי.
לגבי מסלול אדריכלות ותכנון ערים :תישקל מועמדות של סטודנטים לתואר שני גם ממוסדות להשכלה
גבוהה אחרים שמציעים מסלול לימודים בן חמש שנים לקראת תואר הסמכה של בוגר בארכיטקטורה
( .)B.Arch.כמו כן ,תתקבלנה בקשות ישירות מבוגרי תכניות חמש שנתיות לתואר בוגר בארכיטקטורה
( )B.Arch.שאינם לומדים כיום במוסד אקדמי כלשהו .לפרטים מלאים עיינו בפרק של תקנון זה שעוסק
באדריכלות ותכנון ערים.
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המלגות

לתלמידי תואר שלישי בלימודי מדעים בין-תחומיים ויישומיים
המלגה הבסיסית
השתתפות בכנסים
הוצאות מחקר ,ספרים ,ציוד
סך הכל לשנה

$22,000
עד $ 2,500
עד $ 4,000
עד $ 205500

לתלמידי תואר שלישי בחינוך
המלגה הבסיסית
השתתפות בכנסים
הוצאות מחקר ,ספרים ,ציוד
סך הכל לשנה

$22,000
עד $ 1,500
עד $ 2,000
עד $ 255500

לתלמידי תואר שני באדריכלות ותכנון ערים
המלגה הבסיסית
השתתפות בכנסים
הוצאות מחקר ,ספרים ,ציוד
סך הכל לשנה

$18,000
עד $ 1,500
עד $ 2,000
עד $ 215500

הכנסות נוספות:
מטרת תוכנית עמיתי עזריאלי לאפשר לסטודנטים להתמקד במחקר האקדמי שלהם שבמסגרת
האוניברסיטה בלבד .המלגות מיועדות לסטודנטים שאינם עובדים ושאינם מקבלים הכנסה נוספת
כלשהי מעבודה או מהכנסה ממלגות קיום.
לקרן עזריאלי אין התנגדות לכך שעמיתיה יקבלו מענקי מחקר נוספים ,בתנאי שמענקים אלה נועדו
לכיסוי הוצאות מחקר בלבד.
התוכנית מאשרת באופן יוצא מהכלל תעסוקה שקשורה במישרין להכשרתו של הסטודנט במסגרת
לימודיו לתואר שני או שלישי ,דהיינו ,הוראה או הדרכה אישית במסגרת האוניברסיטה ,ובהיקף שאינו
עולה על ארבע שעות בשבוע.
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מספר עמיתי עזריאלי
בכל שנה ,תוכנית עמיתי עזריאלי תומכת במספר כולל של כ 30 -עמיתים מישראל .הטבלה שלהלן
מראה את מספר העמיתים המרבי שהתוכנית קולטת בכל שנה:
תחום לימודים

מספר עמיתים חדשים שיתקבלו
מדי שנה

מדעים בין-תחומיים ויישומיים
לתואר שלישי

5

חינוך
לתואר שלישי

2

אדריכלות ותכנון ערים
לתואר שני

3

תוכנית עמיתי עזריאלי שומרת לעצמה את הזכות לקבל מספר סטודנטים קטן יותר מהמפורט לעיל,
בהתאם לשיקול דעתה.
משנה"ל תשע"א ,התוכנית החלה לתמוך ב  12חוקרי פוסט-דוקטורט בשנה ,בעלי אזרחות קנדית או
כאלה שסיימו לימודי תואר שלישי באוניברסיטה קנדית .נכון להיום קרן עזריאלי תומכת בסך שנתי כולל
של  42עמיתים.
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מסלול לימודי מדעים בין-תחומיים ויישומיים לתואר שלישי
 .1מלגות עמיתי עזריאלי מוצעות לסטודנטים לתואר שלישי בלימודי מדעים בין-תחומיים
ויישומיים ,תוך מתן עדיפות לתחומי המחקר הבאים:
 מדעי הננו וננו-טכנולוגיה
 מדעי המחשב
 ביו-הנדסה
 גנטיקה והנדסה גנטית
 מדעי המוח
 הנדסה אירונאוטית
 תחומי מחקר שיובילו לפיתוח טיפולים וכלי אבחון חדשנים בתחום
הרפואה.
 .2מועמדים רשאים להגיש בקשה להצטרף לתוכנית עמיתי עזריאלי בכפוף לתנאים הבאים:
א .מסלול רגיל לתואר שלישי:







הגדרה :מסלול לתואר שלישי לסטודנטים שהשלימו את לימודיהם
לתואר שני.
סטודנטים לתואר שלישי במסלול הרגיל רשאים להגיש בקשה להצטרף
לתוכנית עמיתי עזריאלי במהלך השנה הראשונה ללימודיהם .הצעת
מחקר אינה מהווה תנאי להגשת בקשה למועמדות כל עוד נושא המחקר
מהווה המשך לנושא שנחקר במהלך התואר השני.
באם הנושא ו/או המנחה הנם שונים ,יש להגיש את בקשת המועמדות
לתוכנית עמיתי עזריאלי בליווי הצעת מחקר .הצעת המחקר תהיה
בשלבי קבלת אישור מרשויות האוניברסיטה ,או שכבר אושרה לאחר
אוקטובר .2011
על מועמדים מהטכניון להגיש "תחום מחקר" במקום הצעת מחקר.

ב .מסלול משולב לתואר שלישי (המכונה מסלול "ישיר" במספר אוניברסיטאות):





הגדרה :מסלול לתואר שלישי בו ממלאים הסטודנטים את רוב או את כל
קורסי החובה של התואר השני ,אך טרם הגישו את התיזה לתואר השני.
סטודנטים במסלול זה רשאים להגיש מועמדות לתוכנית עמיתי עזריאלי
במידה ושינוי הסטטוס מסטודנט לתואר שני לסטודנט לתואר שלישי נערך
לאחר מאי  .2011מועמדים אלו אינם נדרשים להציג הצעת מחקר בזמן
הגשת הבקשה.
לגבי מועמדים מהטכניון :שינוי הסטטוס ,מסטודנט לתואר שני לסטודנט
לתואר שלישי ,כרוך בעמידה בבחינת המועמדות לתואר שלישי של המוסד.

ג .מסלול ישיר לתואר שלישי (היישר מתואר ראשון):



הגדרה :מסלול לתואר שלישי בו מתחילים הלימודים מיד עם סיום התואר
הראשון.
סטודנטים במסלול זה רשאים להגיש מועמדותם לתוכנית עמיתי עזריאלי
לאחר אישור הצעת מחקרם .הגשת הבקשה לתוכנית תהיה מלווה בהצעת
המחקר שאושרה לאחר מאי .2011

 .3רשימת המועמדים תיקבע על ידי הרקטור או נושאי המשרה המקבילה באוניברסיטה שבה הם
לומדים .תהל יך בחירת המועמדים ותיאום הבקשות ייערכו על ידי המזכירות האקדמית
באוניברסיטה או על ידי המשרד המקביל במוסד בו הם לומדים.

9

11

מסלול לימודי מדעים בין-תחומיים ויישומיים לתואר שלישי  -המשך
 .4כל אוניברסיטה מתבקשת להגיש את מועמדותם של לא יותר מארבעה סטודנטים במסלול
לימודי מדעים בין-תחומיים ויישומיים.
 .5מדי שנה ייבחרו עד חמישה עמיתי עזריאלי חדשים למסלול לימודי מדעים בין-תחומיים
ויישומיים.
 .6סטודנטים שהגישו מועמדות למלגת קלור או למלגת אדמס לא יהיו רשאים להציג את
מועמדותם לתוכנית עמיתי עזריאלי באותה שנה.
 .7המלגה מוצעת לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים .העמיתים יתבקשו להגיש להנהלת
התוכנית דו"חות שנתיים המפרטים את התקדמותם במחקר .על הדו"חות להיות חתומים
ומאושרים על ידי המנחים האקדמיים של הסטודנטים .את טופסי הדיווח תמציא הנהלת
התוכנית.
 .8הצעת מחקר מאושרת תוגש מוקדם ככל האפשר על מנת להבטיח את רציפות המלגה.
 .9קרן עזריאלי שומרת לעצמה את הזכות לעצור את התמיכה הכספית לפני השלמת לימודיהם
של העמיתים ,או לפני תום שלוש שנים מיום הצטרפותם כעמיתי הקרן ,באם אותם עמיתים לא
יעמדו בחובותיהם כעמיתי הקרן כפי שהם מפורטים בסעיף "חובותיהם של עמיתי עזריאלי".
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מסלול חינוך לתואר שלישי

 .1מלגות עמיתי עזריאלי מוצעות לסטודנטים לתואר שלישי בתחום החינוך.
 .2מועמדים אשר הגישו הצעת מחקר לאוניברסיטה בה הם לומדים אחרי פברואר  2011רשאים
להגיש בקשה להצטרף לתוכנית עמיתי עזריאלי .עדיפות תינתן למועמדים אשר הצעת מחקרם
כבר אושרה על ידי האוניברסיטה ,אך ישקלו גם אלה שעדיין לא קבלו אישור.
 .3כמו-כן ,יתקבלו פניות הן מתלמידי מסלול ישיר לדוקטורט והן מתלמידי מסלול משולב
לדוקטורט.
 .4רשימת המועמדים תיקבע על ידי הרקטור או נושאי המשרה המקבילה באוניברסיטה בה הם
לומדים .תהליך בחירת המועמדים ותיאום הבקשות ייערכו על ידי המזכירות האקדמית
באוניברסיטה או על ידי המשרד המקביל במוסד בו הם לומדים.
 .5כל אוניברסיטה מתבקשת להגיש את מועמדותם של לא יותר משני סטודנטים במסלול חינוך.
 .6מדי שנה ייבחרו עד שני עמיתים חדשים בתחום החינוך.
 .7הענקת מלגה מקרן עזריאלי במסלול זה מותנית בכך שהצעת המחקר של המועמד תאושר ע"י
המוסד האקדמי בו הוא לומד עד אוקטובר .2012
 .8המלגה מוצעת לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים .העמיתים יתבקשו להגיש להנהלת
התוכנית דו"חות שנתיים המפרטים את התקדמותם במחקר .על הדו"חות להיות חתומים
ומאושרים על ידי המנחים האקדמיים של הסטודנטים .את טופסי הדיווח תמציא הנהלת
התוכנית.
 .9קרן עזריאלי שומרת לעצמה את הזכות לעצור את התמיכה הכספית לפני השלמת לימודיהם
של העמיתים ,או לפני תום שלוש שנים מיום הצטרפותם כעמיתי הקרן ,באם אותם עמיתים לא
יעמדו בחובותיהם כעמיתי הקרן כפי שהם מפורטים בסעיף "חובותיהם של עמיתי עזריאלי".
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מסלול אדריכלות ותכנון ערים לתואר שני

 .1במסלול זה מוצעות מלגות עמיתי עזריאלי לסטודנטים שעתידים להתחיל את לימודיהם לתואר
שני באוקטובר  – 2012שנה"ל תשע"ג.
 .2תתקבלנה בקשות מועמדות של סטודנטים לאדריכלות ,תכנון ערים ,או תחומים הקשורים
להתמחות בתכנון ערים.
 .3על מנת להיות זכאי להצטרף לתוכנית עמיתי עזריאלי במסלול תואר שני על המועמד לסיים
במלואה תוכנית בת חמש שנים לקראת תואר בוגר באדריכלות  B.Archאו  B.Scבמוסד
אקדמי מוכר ,או להימצא בשלבי הסיום של הלימודים.
 .4הנהלת תוכנית עמיתי עזריאלי תפיץ קול קורא להגשת מועמדות לאותם מוסדות להשכלה
גבוהה בישראל שמציעים תוכנית בת חמש שנים לתואר ראשון באדריכלות ( B.Arch.או
.)B.Sc.
 .5כל מוסד יתבקש להגיש לא יותר מארבעה מועמדים מהכיתה המסיימת את שנתה החמישית.
 .6הנהלת תוכנית עמיתי עזריאלי תפרסם קול קורא נוסף ,ותזמין מועמדים פוטנציאליים שכבר
סיימו את לימודיהם ואינם לומדים עוד במוסדות לתואר ראשון להגיש את מועמדותם .מועמדים
אלה יהיו רשאים לפנות ישירות להנהלת תוכנית עמיתי עזריאלי בהתאם לנוהל הגשת
הבקשות המתואר בסעיפים הבאים.
 .7תוכנית עמיתי עזריאלי תקלוט עד שלושה עמיתים חדשים בכל שנה בתחום זה.
 .8הענקת מלגה מקרן עזריאלי במסלול זה מותנית בכך שהמועמד התקבל ללימודים בתוכנית
אקדמית ,והקרן תודיע על ההצטרפות לעמיתי עזריאלי לאחר שיומצא להנהלת התוכנית
מסמך בכתב המאשר את הקבלה ללימודים.
 .9המלגה באדריכלות ותכנון ערים לתואר שני מוצעת לתקופה שאינה עולה על שנתיים.
העמיתים יתבקשו להגיש להנהלת התוכנית דו"חות שנתיים .על הדו"חות להיות חתומים
ומאושרים על ידי המנחים האקדמיים של הסטודנטים .דו"חות אלה יכללו תיאור (בהיקף של
עמוד אחד) על התקדמותו האקדמית של המועמד .הנהלת התוכנית תמציא את טופסי הדיווח.
בתום שנת הלימודים הראשונה תישקל המשך המלגה לשנה שנייה .ההחלטה תתבסס על
ההתקדמות האקדמית של העמית ועל הצעת המחקר שלו אשר תאושר ע"י המוסד האקדמי,
לא יאוחר מאוקטובר .2013
 .11קרן עזריאלי שומרת לעצמה את הזכות לעצור את התמיכה הכספית לפני השלמת לימודיהם
של העמיתים ,או לפני תום שנתיים מיום הצטרפותם כעמיתי הקרן ,באם אותם עמיתים לא
יעמדו בחובותיהם כעמיתי הקרן כפי שהם מפורטים בסעיף "חובותיהם של עמיתי עזריאלי".
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כיצד להגיש בקשה

 .1הנהלת תוכנית עמיתי עזריאלי תשלח קול קורא להגשת מועמדות וכן את תקנון התוכנית
וטופסי מועמדות למזכירות האקדמית או למשרד המקביל במוסדות ההשכלה הגבוהה
שמשתתפים בתוכנית .מידע זה יופץ גם לפקולטות ולמחלקות המתאימות.
 .2סטודנט ה מעוניין להגיש את מועמדותו יכול לעשות זאת אך ורק על ידי פנייה למזכירות
האקדמית או למשרד המקביל באוניברסיטה בה הוא לומד ,ושם יקבל את הטפסים וההוראות
הדרושים .יש להגיש את הבקשה באמצעות הנהלת האוניברסיטה בלבד 5ולא ישירות
לקרן.
 .3האוניברסיטה תמיין ותדרג את המועמדים ותגיש את בקשותיהם להנהלת תוכנית עמיתי
עזריאלי.
 .4במסלול אדריכלות ותכנון ערים לתואר שני ,ההליך יהיה דומה .הנהלת תוכנית עמיתי עזריאלי
תשלח קול קורא להגשת מועמדות למוסדות אקדמיים בישראל שתוכנית הלימודים שלהם
לתואר ראשון באדריכלות נמשכת חמש שנים .סטודנטים המעוניינים להגיש את מועמדותם
מתבקשים לגשת למזכירות האקדמית (או לגוף המקביל לו במוסד בו הם לומדים) .על
הבקשות להיות מוגשות באמצעות המחלקות האדמיניסטרטיביות של המוסד האקדמי ולא
באמצעות פנייה ישירה לקרן.
מועמדים שסיימו תואר ראשון אך כבר אינם לומדים במוסד אקדמי ,רשאים לפנות ישירות
למשרדי תוכנית עמיתי עזריאלי ,בכתובת הבאה:
רחל אביטן – קרן עזריאלי  ,רח' מדינת היהודים  ,89קומה  ,14הרצליה פיתוח.
 .5ניתן להוריד את התקנון ואת טופסי הבקשה מאתר קרן עזריאלי ,בכתובת:
www.azrielifoundation.org/fellows .
 .6המועד האחרון לקבלת פניות:
קרן עזריאלי תקבל פניות שהוגשו ואושרו ע"י האוניברסיטאות עד ה 1-בפברואר.2012,
על המועמדים לבדוק עם המוסד האקדמי בו הם לומדים את המועד האחרון להגשת
חומרים למיון פנימי של אותו מוסד.
 .7ועדות הקבלה ייפגשו ויראיינו מועמדים בין התאריכים.13.05.12 – 31.05.12 :
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חובותיהם של עמיתי עזריאלי
על מנת לעמוד בחובתם לקרן ,עמיתי עזריאלי יידרשו לחתום על מסמך בו הם מתחייבים למלא את
החובות כדלהלן:
 .1מצוינות אקדמית
שמירה על רמת מצוינות אקדמית במהלך כל תקופת התוכנית ,בהתאם להגדרות האוניברסיטה בה
לומד הסטודנט.
 .2דו"חות התקדמות:
העמית יגיש להנהלת התוכנית דו"חות התקדמות על בסיס שנתי .דו"חות אלה יפרטו את מהלך לימודיו
של העמית ,כולל ציונים ,פעילות הוראה של העמית בתקופה זו ,ורשימת המאמרים שפרסם עד לאותו
מועד .הדו" ח חייב לשאת את חתימתו של המנחה האקדמי של העמית שרשאי גם להוסיף את הערותיו
לפי הצורך.
דו"חות התקדמות של סטודנטים במסלול לתואר שני יכללו  ,research statementהצהרה קצרה על
כוונות המחקר והצעת מחקר ,כאשר יהיו מוכנים ,הווי אומר :הצהרה במחצית השנה והצעה בסוף
השנה הראשונה.
 .3עבודה קהילתית:
עמיתי עזריאלי יעסקו בעבודת התנדבות מספר שעות לאורך שנת הלימודים באחד הסניפים של מכון
עזריאלי להעצמה חינוכית או בתוכנית חלופית שתאושר על ידי הנהלת תוכנית עמיתי עזריאלי.
מכון עזריאלי להעצמה חינוכית הינה תוכנית חינוכית שמתמקדת במניעת נשירה מבתי ספר תיכוניים.
סניפי המכון נמצאים בבאר שבע ,קריית מלאכי ,כרמיאל ,עכו ,אילת,מעלות ,דימונה ,אופקים ,בת-ים,
בני ברק ,אור יהודה ,ירושלים ,חצור הגלילית וקריית שמונה .העמיתים יתבקשו לתאם עם הנהלת
התוכנית את הצבתם לתפקידי הוראה או חונכות בסניף הקרוב למקום לימודיהם .אם לא תתאפשר
השתתפותם בתוכנית זו ,תסדיר הנהלת התוכנית את השתתפותם בעבודות התנדבות אחרות .הוצאות
הנסיעה יכוסו על ידי הקרן.
 .4השתתפות באירועים בחסות התוכנית:
על מנת לטפח חילופי רעיונות בין עמיתי עזריאלי ולקיים תחושת הזדהות קבוצתית תקיים התוכנית
מספר אירועים שיתקיימו במהלך השנה האקדמית שבמסגרתם יוכלו העמיתים לרקום קשרים חברתיים
ולחלוק עם עמיתיהם את הפעילות המחקרית והלימודית שלהם .אירועים אלה יכללו סדרת מפגשים של
"פורום עמיתים" שבה יספרו העמיתים על עבודתם ,ארוחות ערב לא רשמיות ביוזמת התוכנית ומסיבת
סוף השנה.
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חובותיהם של עמיתי עזריאלי  -המשך
 .5פרסומים:
עבודות שייכתבו על ידי העמיתים במהלך לימודיהם לתארים מתקדמים (פרסומי מחקר ,עבודת התזה
לתואר שני ועבודת הדוקטורט) יהיו ניתנות לפרסום בכתב עת מקוון שהקרן תייסד ותממן ושייקרא
” .“The Azrieli Reviewבמידת האפשר ,תתקשר הקרן בהסכם עם אחת מההוצאות לאור
האוניברסיטאיות בישראל כדי לפרסם כספר את עבודות הדוקטורט הטובות ביותר במסגרת תוכנית
שתיקרא ”.“The Azrieli Series
בכל עבודה בכתב שיפרסם עמית בתקופת השתתפותו בתוכנית (לדוגמה :מאמרים בכתבי עת וכדומה)
עליו לציין בהקדשה בכתב את חסות קרן עזריאלי .בנוסף יתבקשו העמיתים להמציא תקצירים של
עבודות הדוקטורט ועבודות שפורסמו להנהלת תוכנית עמיתי עזריאלי ,ותקצירים אלו יעמדו לרשות
הקרן לשימוש בכל חומר פרסומי שתפיק ,או להצגה באתר האינטרנט שלה.
 .6פעילות בוגרים:
העמיתים יתבקשו לפעול כשגרירי רצון טוב של תוכנית עמיתי עזריאלי ,לשוחח על חוויותיהם עם
אחרים ,לפרסם את תוכנית העמיתים בין חברים לעבודה וללימודים ובקרב מועמדים פוטנציאליים,
וליטול חלק בפגישות היכרות והכוונה עם מועמדים חדשים שיתקיימו באזורם .הבוגרים יוזמנו
להשתתף בפעילויות ובאירועים שוטפים של התוכנית ובעתיד יסייעו בתהליך בחירת עמיתים חדשים.
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חובות המוסד האקדמי
 .1להגיש להנהלת תוכנית עמיתי עזריאלי בכל שנה מספר מועמדים שאינו עולה על זה
שהתבקש על ידי הנהלת התוכנית.
 .2לוודא שהמועמדים ברמת הדוקטורט סיימו את שנת לימודיהם הראשונה לדוקטורט לפני
תחילת קבלת המלגה.
 .3לדאוג למלא ולחתום על טופס הצהרה של המוסד שמציג את פרטי המועמד (המצורף לטופס
הבקשה) ובו מופיעים הסעיפים הבאים:


המועמד הוא תלמיד מחקר בהיקף מלא לתואר שלישי ,או במקרה של מסלול
האדריכלות ותכנון ערים ,שהמועמד/ת התקבל/ה לתוכנית לימודים מלאה
לקראת תואר שני עם תזה.



מונָה לסטודנט מנחה אקדמי שהוא חבר סגל בכיר בתחום מחקרו של
הסטודנט.



הסטודנט יהיה פטור משכר לימוד ומתשלומים אחרים למוסד אם יזכה
במלגה.

 .4לוודא שליחת דו"ח להנהלת התוכנית על בסיס חצי שנתי שמדווח על המשך הלימודים של כל
אחד מעמיתי עזריאלי ועל התקדמותם בלימודים ובמחקר במידה שמשביעה את רצון
האוניברסיטה .הנהלת תוכנית עמיתי עזריאלי תעמיד לרשות המוסד האקדמי טופסי דיווח על
התקדמות.
 .5לדווח על כל עיכוב במחקר שיימשך לאורך תקופה שעולה על שישה חודשים.
 .6לוודא שהעמית אינו מקבל מלגת קיום נוספת בתקופת קבלת מלגת עזריאלי .לקרן עזריאלי אין
כל התנגדות לכך שעמיתי עזריאלי יקבלו מענקי מחקר נוספים כל עוד נועדו מענקים אלה
לכסות הוצאות מחקר בלבד.
 .7לוודא שבתקופת המלגה יתנהל מחקרו של העמית במסגרת האוניברסיטה בלבד.
 .8לוודא שהעסקתו של עמית במסגרת האוניברסיטה תהיה בקשר ישיר להכשרתו האקדמית,
ושלא תעלה בהיקפה על ארבע שעות הוראה בשבוע.
 .9המלגה הינה עבור הסטודנט .האוניברסיטה תשמש רק כצינור שדרכו יועבר התשלום מקרן
עזריאלי לסטודנט .לא ישולמו לאוניברסיטה כל הוצאות תקורה ,והאוניברסיטה לא תנכה סכום
כלשהו מתשלומי המלגה ללא הסכמת הנהלת תוכנית עמיתי עזריאלי.
 .11ההסדרים הכספיים יפורטו בהסכם נפרד שייערך בין כל אוניברסיטה לבין קרן עזריאלי.
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לוח זמנים

תאריך אחרון לקבלת פניות ע"י הקרן*

01.02.2012

פגישות ועדות הקבלה והראיונות

13.05.12 – 31.05.12

הודעות על זכייה

יוני 2012

תחילת התוכנית

פתיחת שנה"ל תשע"ג

* הקרן תקבל פניות שהוגשו ואושרו ע"י האוניברסיטאות עד  .01/02/12על המועמדים לבדוק עם
המוסד האקדמי בו הם לומדים את המועד האחרון להגשת חומרים למיון פנימי של אותו מוסד.
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