ד באב תשע"ו
 8באוגוסט 2016

תכנית הברונית אריאן דה-רוטשילד
לתלמידות דוקטורט – תשע"ז
"תכנית הברונית אריאן דה-רוטשילד לתלמידות דוקטורט"מציעה מלגות לתלמידות
דוקטורט מצטיינות של האוניברסיטה העברית בכל התחומים .תכנית ייחודית זו שנוסדה ע"י
קרן רוטשילד קיסריה ,הפועלת ליצירת חברה ישראלית טובה יותר באמצעות קידום השכלה
גבוהה ומחויבות חברתית ,מבקשת לקדם שוויון הזדמנויות באקדמיה ובחברה הישראלית על
ידי תמיכה בדוקטורנטיות מוכשרות ובעלות מוטיבציה ,אשר עבורן מהווה מלגה זו רכיב
משמעותי לסיום התואר תנאים להגשת מועמדות למלגה:
א .רשאיות להגיש מועמדות תלמידות מחקר שנרשמו ללימודי דוקטור לאחר
.1.7.2015
ב .תלמידות מצטיינות אשר הוכיחו עד כה מחשבה מקורית ופוטנציאל להוביל בתחומן
האקדמי.
ג .תלמידות שרקע סוציו-אקונומי עלול היה למנוע מימוש הפוטנציאל האקדמי שלהן או
עלול היה לגרום להאטת קצב ההתקדמות במחקר.
ד .המלגאיות מתחייבות לעסוק במהלך לימודיהן בפעילות התנדבותית בעלת אופי
חינוכי בהיקף של  56שעות בכל אחת משנות קבלת המלגה ,ובכך לחזק צעירים
וצעירות ולהוות עבורם מודל לחיקוי למצוינות ולנתינה לקהילה .
המלגה היא בגובה  ₪ 60,000בשנה ומוענקת לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים או עד
סיום הלימודים לתואר  -המוקדם מבין השניים .חידוש המלגה מידי שנה ,כפוף להתקדמות
נאותה בלימודים ובמחקר .המלגאיות תגשנה לקראת סוף שנת הלימודים דו"ח התקדמות
אישי ,המלווה במכתב מנחה הממליץ להמשיך להעניק את המלגה.
כמו כן ,הקרן תעניק לכל מלגאית ,החל משנה השנייה למלגה ,מענק חד פעמי בסך 20,000
 ₪בעבור השתתפות בכנס/ים מדעי/ם בחו"ל לצורך הצגת ממצאים מן המחקר ולטובת
נסיעות לחו"ל לקידום הצרכים האקדמיים הנוגעים במחקר.
ועדה בראשות הרקטור תחליט על הזוכות במלגות ,בכפוף לאישור הקרן.
על מקבלות המלגה יחולו הכללים המפורטים בתקנון האוניברסיטה לגבי היקף העבודה
המותר באוניברסיטה ומחוצה לה .להלן החומר הנדרש  ( -באנגלית):
 קורות חיים +רשימת פרסומים (בראש העמוד הראשון ,מתחת לשם המועמדת ,יש
להוסיף את מספר ת.ז ,.התחום האקדמי ,נושא העבודה ושם המנחה);
 גיליונות ציונים מכל שנות הלימודים הגבוהים;
 מכתב פניה של המועמדת ,הכולל בין היתר פרטים על המצב הכלכלי;
 שתי המלצות (כאשר אחת מהן מהמנחה); במידה ולמועמדת יש שני מנחים ,יש
לצרף שלוש המלצות
 תקציר תכנית המחקר ( 3 -2עמודים)
 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.
בשאלות לגבי ההגשה ניתן לפנות אל גב' סורנה סיגל באימייל ,לכתובת:
soranas@savion.huji.ac.il

כתב התחייבות
לכבוד קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד ("קרן"),
כזוכה במלגה במסגרת תכנית "אריאן דה-רוטשילד לתלמידות דוקטורט" החל משנת
הלימודים תשע"ה 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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