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קול קורא
תכנית הברונית "אריאן דה-רוטשילד לתלמידות דוקטורט" תש"פ
מידע כללי
תכנית "אריאן דה רוטשילד לתלמידות דוקטורט" ,שנוסדה ע"י קרן אדמונד דה רוטשילד ב-
 ,2009מעניקה מלגות לתלמידות מצטיינות לתואר שלישי מתחומי מחקר שונים ,הלומדות
באוניברסיטאות מחקר בישראל.
מטרות התכנית
 .1קידום שיוון הזדמנויות לנשים באקדמיה ושילובן בעמדות מפתח בחברה הישראלית
 .2קידום סטודנטיות מצטיינות לתואר שלישי המגיעות מרקעים מגוונים
 .3מתן סיוע כלכלי לדוקטורנטיות כך שתוכלנה להתמקד בלימודים ובמחקר ולהגשים
את עצמן ,הן בתחום המקצועי והן בתחום האישי.
קריטריונים לבחירת המועמדות
המלגות מיועדות לסטודנטיות מצטיינות ,תושבות ישראל ובעלות אזרחות ישראלית,
שרשומות ללימודי דוקטורט בשנת הלימודים תש"פ והתחילו את לימודיהן לא לפני חודש
אוקטובר .2018
המלגות תוענקנה עפ"י הקריטריונים הבאים:
 הצטיינות אקדמית רקע אישי הכולל ייצוג מגוון של החברה הישראלית עשייה חברתית ו/או מנהיגותמלגות ומענקים
 .1מלגות  -הקרן מעניקה מידי שנה ארבע מלגות לדוקטורנטיות חדשות .המלגה ,בסך
 ₪ 60,000לשנה (הכוללת שכר לימוד ומלגת מחיה) מוענקת לתקופה של ארבע
שנים או עד קבלת אישור הדוקטורט ,המוקדם מבין השניים.
 .2מענקים  -בשנה השנייה לתכנית ,מוענק לדוקטורנטית מענק חד פעמי בסך 20,000
 ₪להצגת המחקר בכנסים בינלאומיים בחו"ל ולקידום הצרכים האקדמיים הקשורים
במחקר ובאפשרות ללימודי פוסט דוקטורט בעתיד.
 .3מצי'נג מהמוסד השותף  -המוסד האקדמי השותף לתכנית מעניק לכל דוקטורנטית
מידי שנה כספי מצ'ינג בסך  ,₪ 40,000סה"כ  ₪ 160,000לארבעת השנים במהלכן
הדוקטורנטית משתתפת בתכנית.
התנדבות למען הקהילה – מקבלות המלגה מתחייבות לעסוק במהלך לימודיהן בפעילות
התנדבותית בעלת אופי חינוכי ,ובכך לחזק צעירים וצעירות ולהוות עבורם מודל לחיקוי
למצוינות ולנתינה לקהילה .היקף ההתנדבות הינו  56שעות בשנה ,בכל אחת מארבעת שנות
השתתפותן בתכנית.

תהליך הבחירה
להלן החומר הנדרש  ( -באנגלית):









קורות חיים ופרטים אישיים (על הפרטים האישיים לכלול :שם  +משפחה ,ת.ז,
ת .לידה ,מקום לידה ,שנת עליה ,כתובת מגורים ,טלפון נייד ,כותבת דוא"ל ,מצב
משפחתי ,פקולטה ,מחלקה ,נושא המחקר ,שם המנחה)
רשימת פרסומים (כולל הופעה בכנסים) ,רשימת פרסי הצטיינות
גיליונות ציונים מכל שנות הלימודים הגבוהים
מכתב פניה של המועמדת ,הכולל בין היתר פרטים על עשייה חברתית (עד שני
עמודים)
שתי המלצות (כאשר אחת מהן מהמנחה); במידה ולמועמדת יש שני מנחים ,יש
לצרף שלוש המלצות
תקציר תכנית המחקר ( עד שני עמודים)
התחייבות לעסוק בפעילות התנדבותית בעלת אופי חינוכי במסגרות מוכרות ,בהיקף
של  56שעות בכל שנת קבלת המלגה (יש לחתום על כתב ההתחייבות ולצרף רק
את המקור).

הגשת המועמדות תיעשה באמצעות הפקולטה לכן יש לפנות לרכזות המלגות בפקולטה כדי
לוודא את מועד האחרון להגשת מועמדות בפקולטה.
להלן רשימת רכזות הנושא בפקולטה/בי"ס:
חברה – נטע לוי  - netalevi@savion.huji.ac.ilטל58-83416 .
חינוך – ססקיה דה-האן  –saskiad@savion.huji.ac.ilטל 58-82022
מנהל עסקים – מאיה דגן אשכנזי  - mayaas@savion.huji.ac.ilטל58-81698 .
משפטים – יפה אליהו  – yafae@savion.huji.ac.ilטל58-83880 .
עבודה סוציאלית – אורי שגיא – oris@savion.huji.ac.ilטל58-81802 :
רוח – לירון ברהום  lironbarh@savion.huji.ac.il -טל58-83054 .
מדעי הטבע – זהבה כהן  zehavac@savion.huji.ac.ilטל65-85999 .
מדעי המחשב – יעל בן-לולו  yaeli@cs.huji.ac.ilטל54-94513 .
מדעי המוח – נילי ורשוב  nili.vershov@elsc.huji.ac.ilטל65-84899 :
הפקולטה לרפואה – עינבל שגיא  inbals@savion.huji.ac.ilטל6757182 .
הפקולטה לרפואת שיניים – בלה צונה  bellat@savion.huji.ac.ilטל6758591 .
הפקולטה לחקלאות – קרן דהרי  kerendah@savion.huji.ac.ilטל08-9489505 .
ניתן להגיש מועמדות באמצעות הפקולטה של המועמד/ת בלבד
לכן רק בפקולטה ניתן לוודא מה מועד האחרון להגשה
בשאלות לגבי ההגשה ניתן לפנות אל גב' סורנה סיגל באימייל ,לכתובת:
soranas@savion.huji.ac.il

כתב התחייבות
לכבוד קרן אדמונד בנימין דה רוטשילד ("קרן"),
כזוכה במלגה במסגרת תכנית "אריאן דה-רוטשילד לתלמידות דוקטורט" החל משנת
הלימודים תש"פ הנני מתחייבת ומצהירה בזאת:
 .1להשקיע את מרצי ואת זמני בלימודים ולמלא את כל החובות האקדמיות הכרוכות
בלימודים.
 .2כי הנני בעלת רצון ומוטיבציה להתנדב ולפעול למען קידום החינוך והחברה בישראל
ולהשקיע מזמני למען מטרה זו.
 .3לעסוק בפעילות התנדבותית שבמרכזה עבודת חונכות בתוכניות חינוך שונות אותן
מקדמת האוניברסיטה כפי שיוסכם בין הקרן לאוניברסיטה ,שמטרתן המרכזית עידוד
החינוך בארץ למען צמצום הפערים החברתיים בחברה הישראלית ובמטרה לטפח
את דור העתיד של בני הנוער/הסטודנטים מהשכבות החלשות בישראל ,בהיקף שלא
יפחת משתי שעות שבועיות במהלך כל אחת משנות הלימודים בהן אקבל מלגה
מאת הקרן (מינימום  56שעות לשנת לימודים).
 .4להשתתף בכל ההכשרות ,הסמינרים ,תוכניות החונכות ,הסדנאות וההשתלמויות
שיקבעו על ידי נציגי הקרן (להלן" :השתלמויות") ,הקשורים לפעילות ההתנדבותית
אותה אמלא.
השעות בהן אשתתף בהשתלמויות תחשבנה במניין שעות הפעילות ההתנדבותית.
 .5ידוע לי כי במידה ואפעל בחוסר יושר ,או במידה ולימודי הופסקו עקב עבירה
משמעתית או בנסיבות חמורות אחרות אשר יש בהן כדי להצדיק החזרת המלגה
אותה קיבלתי מן הקרן ,או במקרה בו לא אמלא את התחייבויותיי כאמור בכתב
ההתחייבות זה במועד אותו אדרש להשלימן ,אדרש להחזיר לקרן את כספי המלגה
אותם קבלתי ולקרן תהא הזכות לעשות ככל הנדרש ,באמצעות כל ההליכים החוקיים
העומדים לרשותה ,על מנת לקבל חזרה לידיה את כספי המלגה האמורים.
בחתימתי מטה אני מאשרת את נכונות הצהרותיי לעיל והנני מתחייבת כי אמלא את כל
ההתחייבויות אותן נטלתי על עצמי בכתב התחייבות זה.
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