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י"ט תמוז ,תשע"א
 21יולי2011 ,
לכבוד
רקטורי האוניברסיטאות
שלו רב,

הנדו :מלגות ע"ש פרופ' נחמיה לבציו לדוקטורנטי מצטייני מהפריפריה
מחזור ח' )תשע"בתשע"ד(
 .1אנו מתכבדי להודיעכ על פתיחת מחזור ח' בתכנית המלגות ע"ש פרופ' נחמיה לבציו ז"ל,
אשר תביא לידי ביטוי את פועלו ותרומתו להשכלה הגבוהה בישראל .התכנית מיועדת
לדוקטורנטי מצטייני בעלי רקע סוציו"אקונומי נמו #אשר גדלו באזורי הפריפריה.
 .2מטרות התכנית ה עידוד סטודנטי מצטייני מהפריפריה לפנות ללימודי התואר השלישי,
תו #עידוד המצוינות האקדמית ,קיצור מש #זמ לימודיה לתואר השלישי ועידוד
להשתלבות בעתיד בסגל האקדמי במדינת ישראל.
 .3כסטודנט מהפריפריה ייחשב מועמד אשר עומד באחד מהקריטריוני הבאי:
א .למד באחת מהחטיבות העליונות המופיעות בנספח המצור.%
ב .מקו מגוריו במהל #רוב  12שנות לימוד בבית ספר ,בדגש על  3שנות תיכו ,באחד
מהישובי המופיעי בנספח המצור.%
ג .מועמד שאינו עומד בקריטריוני  1או  2לעיל ,א #יש לו נימוקי משכנעי שאכ התחנ#
בפריפריה החברתית"כלכלית של המדינה ,יוכל להגיש מועמדותו בצרו %מכתב קצר
המנמק זאת.
 .4מדי שנה ייבחרו ע"י ועדה מיוחדת שתמונה ע"י יו"ר ות"ת עד  10מלגאי ,כל מלגה בס#
 ( 52,200לשנה )במחירי תקציב תשע"ב( ,למש 3 #שני אקדמיות .המועמדי העומדי
בתנאי הס %ייבחרו לפי קריטריוני של מצוינות אקדמית.
 .5מצ"ב התקנו וטפסי הגשת המועמדות לתכנית זו.

 .6נית להגיש עד  5מועמדי העומדי בתנאי התקנו.
 .7את המועמדי יש לדרג לפי סדר עדיפות על גבי הטופס המרכז המצ"ב .הוועדה רשאית ,א#
אינה מחויבת ,להתחשב בסדר העדיפות של המוסד.
 .8הבקשות למלגות יוגשו לח"מ דר #לשכת הרקטור של האוניברסיטה ב" 6העתקי עד יו ה'
ה.22.9.11

בברכה,
יואב טאובמ
מרכז בתחו
תקצוב אוניברסיטאות

העתקי:
נשיאי האוניברסיטאות
מנכ"לי האוניברסיטאות
סמנכ"לי כספי של האוניברסיטאות
פרופ' משה משה ,יו"ר ועדת המלגות ע"ש נחמיה לבציו
פרופ' מנואל טרכטנברג ,יו"ר ות"ת
מר משה ויגדור ,מנכ"ל מל"ג/ות"ת
גב' מרב שביב ,סמנכ"ל לתקצוב ,ות"ת
מר אמיר גת ,ממונה תחו תקצוב אוניברסיטאות ,ות"ת
גב' אופק בניטה"כה ,מזכירה בכירה באג %לתקצוב ,ות"ת
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תוכנית המלגות ע"ש פרופ' נחמיה לבציו לדוקטורנטי מצטייני מהפריפריה
תקנו
א.
.1

כללי
מטרות התכנית הינ:
" עידוד סטודנטי מצטייני מהפריפריה לפנות ללימודי התואר השלישי באוניברסיטאות
באר ,.תו #פיתוח מצוינות אקדמית ,תרומה לקהילה האקדמית וצמצו פערי בי
פריפריה ומרכז בחברה הישראלית.
" הענקת אפשרות לסטודנטי מצטייני מהפריפריה להקדיש את מלא זמנ ללימודיה
ובכ #לקצר את מש #לימודיה עד לקבלת התואר השלישי.
" עידוד השתלבות )בטווח הארו (#של מקבלי התואר השלישי מהפריפריה בסגל האקדמי
של המוסדות להשכלה גבוהה.

.2

הוועדה לתכנו ולתקצוב )ות"ת( תממ מדי שנה עד  10מלגות תלת שנתיות לדוקטורנטי
מאזורי הפריפריה .המועמדי יוגשו לות"ת דר #לשכות הרקטור באוניברסיטאות ,ובחירת
המלגאי תתבצע ע"י ועדה מיוחדת שתוק ע"י יו"ר ות"ת.

.3

כל מלגה הינה בס 52,200 #ש"ח לשנה )במחירי תקציב תשע"ב( למש #שלוש שני בלבד )לא
יאושרו הארכות( ,ובנוס %תעמיד האוניברסיטה לרשותו של כל מלגאי סכו שנתי של 4,800
ש"ח )במחירי תקציב תשע"ב( ,לכיסוי הוצאות מחקר.

ב.

תנאי להגשת מועמדי

 .1המועמד/ת למלגה יהיה )תהיה( בעל/ת תואר מ"א ממוסד מוכר באר .או בחו"ל שהגיש/ה
תכנית דוקטורט תו #שנתיי ,ולא מעבר לשנתיי ,מאישור עבודת המ"א ,והתכנית אושרה,
או תלמיד/ה במסלול הישיר לדוקטורט ,שתכנית הדוקטורט שלו )שלה( אושרה .בשני
המקרי אישור תכנית הדוקטורט תהיה לא יותר משנה לפני מועד בחירתו/ה של המועמד/ת
ע"י האוניברסיטה.
 .2כמועמדי יוגשו סטודנטי מצטייני בעלי רקע סוציו"אקונומי נמו #שגדלו בפריפריה.
 .3רקטורי האוניברסיטאות יגישו לות"ת את המועמדי המומלצי במוסדותיה לפי סדר
עדיפות ,בצרו %הנימוקי להמלצת .הגשת רשימת המועמדי תלווה בדברי הסבר על
תהלי #הבחירה והתחייבות על קיו התנאי הדרושי .אי להגיש מועמדי שאינ עומדי
בתנאי הס ,%כאמור לעיל.

 .4המלגאי/ת מתחייב/ת כלפי האוניברסיטה:
)א( לסיי את עבודת המחקר תו #שלוש שנות המלגה או לכל היותר  4שני ממועד
זכייתו/ה במלגה.
)ב( לא לעבוד לש הכנסה ,למעט עזרה בהוראה באוניברסיטה ,וא %זאת באישור בכתב
ממנחה עבודת הדוקטורט ובהיק %שלא יעלה על  4שעות הוראה שבועיות.
)ג( לבקש את אישור האוניברסיטה לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ששה חודשי
או יותר .האוניברסיטה לא תאשר הפסקת עבודה ליותר משנה אחת.
.5

האוניברסיטה מתחייבת כלפי ות"ת:
)א( לא להעסיק את המלגאי/ת על חשבו המלגה.
)ב( להעמיד לרשות המלגאי/ת את הספרות המקצועית ואת כלי המחקר הדרושי בדר#
שתאפשר ניצול אופטימאלי של שנות המחקר.
)ג( להעמיד לרשות המלגאי/ת ס #של  4,800ש"ח )במחירי תקציב תשע"א( לשנה למש#
שלוש שני לכיסוי הוצאות מחקר )כגו :צילומי ,נסיעות ,תוכנה ,ציוד ומחשוב ,פרסו
והוצאה לאור(.
)ד( להביא לידיעת המלגאי/ת את תקנו התכנית ואת חובותיו וזכויותיו דלעיל.

ג .בחירת המועמדי ע"י הוועדה
 .1הוועדה תבחר בכל שנה עד  10מלגאי חדשי ,מבי המועמדי העומדי בתנאי הס %מכל
המוסדות.
 .2בחירת הזוכי תעשה על בסיס כלל ארצי )ולא מוסדי( ,על"פי מצוינות אקדמית ,בהתא
לקריטריוני שייקבעו ע"י הוועדה ובהתא לשיקול דעת הוועדה .הוועדה תיקח בחשבו את
סדר העדיפות שנקבע על ידי המוסד ,א #אינה מתחייבת לפעול על פיו.
ד .נהלי דיווח ותשלו
 .1המוסד יגיש לות"ת עד ה" 1בספטמבר בכל שנה:
 דיווח אקדמי 1על המלגאי בשנת הלימודי הנוכחית בכל המחזורי ,חתו על ידי
המנחה והרקטור או נשיא המוסד.
 דיווח כספי על העברת כספי המלגות למלגאי בשנת הלימודי הנוכחית בכל המחזורי,
חתו על ידי מנהל הכספי של המוסד.
 רשימת המלגאי הממשיכי לשנת הלימודי הבאה בצרו %אישור על המש #ורצ%
לימודיה .כמו כ יודיע המוסד על כל הפסקת לימודי העולה על  6חודשי.
 אישור על קבלת תואר ד"ר לגבי המלגאי ,כאשר נסתיימה השנה השלישית של קבלת
המלגה )או לכל היותר לאחר סיו השנה הרביעית(.
 התחייבות על עמידת המוסד בתנאי המפורטי בסעי %ב' בתקנו.
 .2על סמ #דיווחי אלו ,תעביר ות"ת בסו %שנת הלימודי את כספי המלגות בגי השנה כולה
עבור מלגאי כל המחזורי הזכאי.
 1מצ"ב מתכונת לדו"ח התקדמות אקדמית למלגאי התכנית הממשיכי.

