תאריך2.7.2018 :
אל:

ראשי היחידות האקדמיות

מאת:

פרופ' חגית עטיה ,המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים

הנדון :מלגת רוטשילד להשתלמות בתר-דוקטורט בחו"ל
לשנת 2019-2020
רצ"ב מידע על מלגת רוטשילד להשתלמות בתר-דוקטורט בחו"ל במימון יד הנדיב.
חוזר זה ,מידע מעודכן וקישורים לאתרים של קרנות המעניקות מלגות ניתן למצוא באתר
האינטרנט של לשכת הסגלhttp://segel.net.technion.ac.il/?p=141 :

בברכה,

פרופ' חגית עטיה

העתקים:
חברי הנהלה
חברי ועדת מלגות
עו"ד ורדית רז-טולדנו  -הממונה על לשכת הסגל האקדמי

יד הנדיב )מלגות רוטשילד( 2019/2020
יד הנדיב )קרן רוטשילד( מציעה עד  22מענקים )עד  13מענקים להנדסה ,למדעים מדויקים ומדעי-החיים,
מתוכם מלגה  1להשתלמות דו-מעבדתית ובנוסף  9מענקים במדעי החברה והרוח( לחוקרים צעירים
מצטיינים ,אזרחי ישראל או תושבי קבע בארץ ,המבקשים לצאת להשתלמות בתר-דוקטורט בחו"ל .מלגת
רוטשילד ניתנת לשנה אחת בלבד )ישנה אפשרות לחלק את סכום המלגה לשנתיים(.
להלן תנאי המלגה ואופן הגשת המועמדות.
המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לנשים ולגברים כאחד.
התנאים לקבלת המלגה:
−
−
−
−
−
−

תושב קבע של מדינת ישראל.
בוגר דוקטורט מאוניברסיטה בישראל.
קבלת תואר הדוקטור אחרי נובמבר .2015
יש להציג אישור על הגשת התזה לפני תאריך היציאה למוסד בחו"ל ,ולהציג אישור על קבלת
תואר הדוקטורט במהלך שנה"ל .2019/2020
פרסם לפחות  3פרסומים בכתבי עת או כנסים תחרותיים.
מי שיש לו משרה קבועה במוסד אקדמי בישראל או שהחל כבר את השתלמותו בחו"ל אינו רשאי
להגיש מועמדות.

תחילת המלגה לא לפני  1/6/19ולא אחרי  .1/12/19מועמד שמתכוון להתחיל השתלמותו לפני
 1/6/19אינו רשאי להגיש מועמדות.
גובה המלגה
♦ מלגה 160,000 :ש"ח.
♦ תוספת משפחה 14,000 :ש"ח לבן/בת הזוג ,ו 20,000 -ש"ח לכל ילד.
♦ סכום גלובלי לטיסה הלוך ושוב למלגאי/ת ולבן/בת הזוג )אם הכרטיס לא מכוסה ממקור אחר(,
בהתאם לסכומים שהקרן קבעה.
הזוכה במלגה רשאי לנצלה לאורך תקופה של שנתיים בתנאי שהסכום הכולל של מלגה זו ומלגות אחרות
שקיבל לא יהיה פחות מ $40,000 -בכל אחת מהשנים ולא יעלה על  $82,000בשנה )לא כולל תשלומים
עבור בני משפחה(.
מלגה דו מעבדתית :תינתן מלגה אחת )במדעים מדויקים ,הנדסה ,ובמדעי החיים( למועמד שלא יכול
לצאת להשתלמות לשנה רצופה ,אך ישהה  12חודשים בחו"ל )במהלך  3שנים( והינו בעל מינוי משתלם
בתר -דוקטורט באוניברסיטה בארץ ובאוניברסיטה בחו"ל )לא באוניברסיטה שבה סיים את הדוקטורט
ו/או אצל אותו מנחה לדוקטורט( והמקבל מלגה להשתלמות בתר -דוקטורט בארץ )אם ידוע על בחירה
באפשרות זו מראש -יש לציין זאת בבקשה(.
מועמד אשר יקבל מימון נוסף ממקורות אחרים מעל  $62,000אינו רשאי להגיש מועמדותו למלגת
רוטשילד .על המועמד לדווח למזכירות הקרן ולטכניון על כל מלגה נוספת ,שאותה יקבל ממקור אחר
להשתלמות בחו"ל .לא תינתנה מלגות חלקיות.

מסמכים דרושים:
.1

טופס טכניוני "בקשה למלגת השתלמות בחו"ל" ,זמין להורדה באתר לשכת הסגל וניתן גם
לקבלו מגב' יפה זינגר .yafaz@technion.ac.il

.2

טופס בקשה של קרן יד הנדיב )מצורף כאן ומפורסם באתר לשכת הסגל( כולל תמונת פספורט
סרוקה על הטופס.

.3

קורות חיים בשפה האנגלית )בהתאם לפורמט הנדרש ע"י קרן יד הנדיב -מצורף כאן ומפורסם
באתר לשכת הסגל(.

.4

רשימת פרסומים בחלוקה הבאה:
 −כתבי עת )יש לציין אימפקט פקטור  IFומיקומו של כתב העת בדרוג כתבי העת בשטח
המחקר(
 −יש לציין האם סדר הכותבים הוא לפי הא-ב.
 −כנסים תחרותיים )לציין אחוז קבלה(.
 −כנסים רגילים.

.5

שני מכתבי המלצה בשפה האנגלית .אחד הממליצים צריך להיות המנחה של המועמד )במידה
ולמועמד שני מנחים לדוקטורט ניתן לצרף מכתב המלצה נוסף(.
מכתבי ההמלצה יהיו סודיים ויישלחו ישירות אל יפה ,בדוא"ל בלבד .בקרן מדגישים כי יש לבקש
מהממליצים השוואה בין המועמד למדענים אחרים באותו שלב ,לסטודנטים אחרים של הממליץ ואם
ניתן ,גם למקבלי מלגת רוטשילד בעבר.

.6

רצוי לצרף מכתב נוסף ממדען בכיר מחוץ לטכניון המעריך את מחקרו הנוכחי של המועמד
וחשיבותו של המחקר שיעשה בעתיד .מכתב זה לא יהיה מהמנחה העתידי או מהמחלקה בה
יבצע המועמד את ההשתלמות )מכתב זה ישלח גם הוא בדוא"ל ליפה(.

.7

מאמר אחד של המועמד )עם או בלי שותפים( שפורסם בעיתונות המדעית.

.8

רצוי )אם יש( לצרף מכתב הזמנה של המארח באוניברסיטה שבה המועמד מעוניין להשתלם.
נדגיש כי זהו אינו מכתב המלצה .על המכתב להיות תמציתי ולהתייחס לעצם ההזמנה בלבד.

וועדת המלגות של הטכניון תבחר את המועמדים המומלצים לקרן .הודעה תימסר למועמדים שנבחרו
ולאלה שלא נבחרו.
המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון במשרדי הקרן בירושלים .מועמדים שלא יקבלו הזמנה לראיון
יקבלו הודעה על כך מהטכניון .הראיונות יתקיימו ב 21-22-לינואר  - 2019מדעים והנדסה
וב 12 -במרץ  2019למדעי הרוח והחברה.
המועמדים שיזכו במלגת השתלמות בחו"ל ואלו שהוזמנו לראיון אך נדחו ,יקבלו הודעה ישירות
מהקרן.
כל המסמכים יוגשו לגב' יפה זינגר בדוא"ל  yafaz@technion.ac.ilבקבצי ) PDFכל מסמך
בנפרד(.

לא יאוחר מה  2 -בספטמבר 2018

