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בשל חשיבותן . בכלל ולפני חוקרים צעירים בפרטמשבר מגפת הקורונה עורם קשיים רבים לפני המדע 
דוקטורט לקידום המחקר המדעי החליטה האקדמיה הלאומית הישראלית -הרבה של השתלמויות הבתר

אשר אינם  מצטיינים דוקטורט-למדעים להתגייס ולהקים תוכנית חירום מיידית לסיוע למשתלמי בתר
 קרובה בשל משבר הקורונה.היכולים לממש או להשלים את התמחותם המחקרית בחו"ל בשנה 

 ,שנתיים, כל אחת לתקופה של דוקטורט-חמש מלגות בתרעד של האקדמיה שמחה להודיע על הענקה 
דוקטורט באוניברסיטאות המחקר -בתר להתמחות תחומי הידע,ישראלים, מכל לחוקרים צעירים 

לכל שנה. האקדמיה תממן מחצית מהסכום, והאוניברסיטה  ש"ח 150,000. סכום כל מלגה יהיה בישראל
 (.real matchingכסכום תואם ) ,המארחת תעניק למלגאי את המחצית השנייה לפחות

דוקטורט -הבתר כך שיעלה באופן בולט על סכום מלגתהמלגה האוניברסיטאות מוזמנות להגדיל את סכום 
 , כדי להדגיש את מצוינות הזוכים.הסטנדרטית אצלן

 זכאות

 בתנאים האלה: העומדיםתחומי הידע חוקרים מכל זכאים להגיש מועמדות 

 דוקטורט בחו"ל כמתוכנן.-בתר לממש או להשלים יכול אינו החוקר .1
דוקטורט למועמד בהתראה -להציע משרת בתר שיאפשר לוהמארח בארץ זקוק למימון  .2

  .המצבבשל אילוצי קצרה 
 

 בסדר זה: חומר להגשה

דוקטורט בארץ. -את הצורך בעשיית בתר המועמד יסביר שבוהמועמד מכתב בקשה למלגה מאת  .1
 שורות. 1.5נק' וברווחים של  12בגודל  בגופןעמודים, מודפס,  שנישל עד  בהיקףהמכתב יהיה 

-את הצורך במימון עבור הבתר החוקר יסביר שבומכתב התחייבות של החוקר המארח בארץ  .2
  .מודפס על נייר רשמי של האוניברסיטהועמודים  שניעד  של בהיקף יהיה המכתבדוקטורט. 

המזכיר האקדמי או הרקטור של , מכתב התחייבות רשמי של האוניברסיטה המארחת, של הדקן .3
 (.matchingעל כיסוי הסכום התואם )

 ימה בלבד(.)רש באנגליתקורות חיים ורשימת הפרסומים  .4
 עמודים כל אחד. שני, עד בלבדשני מכתבי המלצה  .5
 עמודים(. שני) באנגליתכנית עבודה קצרה ות .6

 
 . אין צורך בעותק קשיח.אחד PDFקובץ ביש לשלוח את כל החומר 
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 מועד אחרון להגשה

ביולי  30-ל עד( batsheva@academy.ac.ilשבע שור )-בתל את המועמדים שלהן להגישעל האוניברסיטאות 
2020. 

 הזוכים

 .בלבד הצטיינותתבחר את הזוכים על בסיס  הלאומית הישראלית למדעים האקדמיהה של ועד

 הערות

 ידי בחתום דוקטורט דוח מדעי -משתלם הבתר יגיש יום מסיום השנה הראשונה למלגה 30תוך ב
בנוגע . החוקר המארח יספק מכתב המלצה ועל הישגיו בו על התקדמות מחקרו החוקר המארח

 המשך ההשתלמות לשנה שנייה.  ל

 דוח כספי. תגיש האוניברסיטהיום מסיום השנה הראשונה למלגה  30תוך ב 

 דוקטורט דוח מדעי חתום -עם סיום המלגה או עם סיום השנה השנייה למלגה יגיש משתלם הבתר
 בידי החוקר המארח על הישגיו במחקר.

  דוח כספי מסכם. האוניברסיטהתגיש  השנה השנייה למלגההמלגה או עם סיום עם סיום 

   .החוקר המארח והמוסד חייבים בדיווח על כל שינוי או הפסקה במחקר 

  בנובמבר, ואת  1מחלקה במלגה עד  40%של בשיעור האקדמיה תעביר לאוניברסיטה מקדמה
 היא תעביר לאחר קבלת הדוחות השנתיים של המשתלם בסוף השנה.השארית 

 .הכסף יועבר דרך האוניברסיטה ישירות למשתלם 

  .על האוניברסיטה חלה האחריות להעביר את כספי הסכום התואם הנדרשים 

  .הכספים )ובכללם הסכום התואם( לא יחויבו בתקורה כלשהי 
 

 לו"ז

  :2020ביולי  30התאריך האחרון להגשה. 

 של בספטמבר  30באוקטובר עד  1-. תקופת התוכנית היא מ2020באוקטובר  1-התוכנית תתחיל ב
 .כל שנה, למשך שנתיים

 

 למידע נוסף 

 . batsheva@academy.ac.ilבכתובת  ,שבע שור-אנא פנו אל בת
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