
 

 
   

 Office of the Rector לשכת הרקטור

   

  

 

 

Fax: +972 3 535 2423 :פקס  rector.office@mail.biu.ac.il   Tel: +972 3 531 8536/7 :טל 

Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il • ישראל52900, רמת גן )ע"ר( אילן-אוניברסיטת בר ,  

 
 docגרסה לאחר תיקונים של נירית. -כולל עקוב אחר שינויים   -דוקטור -הנחיות להגשת מועמדות למלגת בתר

 
 לנשים מצטיינות דוקטור-הנחיות להגשת מועמדות לקבלת מלגת בתר

         (2020, "אפתש )' טמחזור 
     

                                 
 תיאור המלגה 
 

סייע בקידומן של ל של אוניברסיטת בר אילן נועדהלנשים דוקטורט( -)פוסט דוקטור-ת בתרומלגתכנית 
 לצמצום הפער המגדרי בדרגות האקדמיות הבכירות.   נות באופן שיובילדוקטורנטיות מצטיי

. דוקטור בחו"ל-כל אחת להשתלמות בתר ש"ח 75,000 בסךמלגות  שלושבמסגרת התכנית תוענקנה 
 .תבחן באופן פרטני (dual location)מתכונת משולבת בארץ ובחו"ל 

ועדה בראשות  ל ידיאקדמית ובחירת הזוכות תיעשה ע מצוינותס תחרותי של המלגות תוענקנה על בסי
 המענק כפוף לחוקי המס של מדינת ישראל.  יועצת הרקטור לקידום נשים.

 
 

   תמועמדוה תנאים לבחירת 
 

 לא יאוחר משנה ממועד קבלת התואראילן, -ת תואר דוקטור מטעם אוניברסיטת ברובעל חוקרות .1
חודשים  3-, הצפויות לקבל את התואר השלישי לא יאוחר מת לקראת סיום הדוקטורטואו מועמד

דקן/רמ"ח . יש להציג אישור על קבלת התואר או אישור מנחה ואישור לאחר היציאה להשתלמות
תישקל הענקת המלגה גם למועמדת שמשך הזמן  מסוימותעל מצב עבודת הדוקטורט )בנסיבות 

 .ועד סיום הדוקטורט עולה על שנה(שחלף ממ

ובכוונתן  בתחום מחקרןדוקטור בחו"ל במוסד מחקר מוביל -חוקרות שהתקבלו להשתלמות בתר .2
-להשתלמות. מועמדות שטרם השלימו את תהליך חיפוש המקום לפוסט א"פלצאת בשנה"ל תש

למוסד דוקטורט רשאיות להגיש מועמדות אולם הענקת המלגה תותנה בהצגת אישור קבלה 
 בחו"ל. 

 ,(dual location) דוקטור במתכונת משולבת-תישקל אפשרות להענקת המלגה להשתלמות בתר .3
ואת יתרת הזמן במוסד אקדמי  תשהה לפחות מחצית מהזמן בחו"לדהיינו השתלמות בה החוקרת 

ישראל שראל. במקרים אלו, לא תאושר מלגה למועמדת שבכוונתה לבצע את עבודת המחקר בבי
 ביצעה את עבודת הדוקטורט.  ההמחקר ב קבוצתב

לא יעלה על , ביחד עם מלגת אוניברסיטת בר אילן, של המועמדת הכוללוהשכר סכום המלגות  .4
 דולר ארה"ב.  80,000

דוקטור היא תפנה אל -לפיה לקראת תום השתלמות הבתר החוקרת תעביר לאוניברסיטה הצהרה .5
אילן בבקשה לקבל הצעה להצטרף לסגל -מוסדות אקדמיים בארץ לרבות אוניברסיטת בר

 האקדמי. 
 

  קריטריונים לבחירה 
 

 פרסומים בכתבי עת שפיטים, פטנטים, הרצאות בכנסים וכו'(-מצוינות אקדמית )כולל -
 תחום המחקר, חדשנותו והמוניטין המדעי של המנחה. -
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 אופן הגשת הבקשה 

 
 בצירוף המסמכים הבאים: הפקולטה/מחלקההבקשה תוגש על ידי 

 
 טופס הגשת מועמדות  .1

  קורות חיים ורשימת פרסומים .2

 בכנסים שהוצגו מאמרים .3

 "ח/דקןמחוות דעת של הר .4

שיישלחו ישירות  שלוש המלצות אקדמיות כולל אחת מהמנחה, בצירוף טופס המלצה )מצ"ב(,   .5

 Women.Adv@biu.ac.ilדוא"ל: ל

 .אישור על קבלה להשתלמות אצל מנחה בקבוצת מחקר בחו"ל .6

 :הצהרת המועמדת שבתום ההשתלמות .7

 בבקשה להצטרף כחברת סגלאילן -לרבות אוניברסיטת ברלמוסדות בישראל תפנה  יאא. ה

 תעביר דו"ח התקדמות במחקר.  ב. היא

 
 

   לוחות זמנים 
 

בדוא"ל לכתובת:  15.3.20ראשון י"ט באדר תש"פ,  -יש להעביר את הבקשות עד ל
Women.Adv@biu.ac.il 

 
 .31.12.20-ולא יאוחר מ "אפשנה"ל תשצאת להשתלמות בתחילת יש ל

 
 

 דיווח אקדמי 

 במשך תקופת ההשתלמות תקדיש החוקרת את מירב זמנה לפעילות האקדמית. 

קדמי על פעילותה המחקרית כולל פרסומים. הדו"ח יוגש בתום ההשתלמות תגיש הזוכה במלגה דו"ח א
 חודשים מתום תקופת המלגה. 3-ללשכת הרקטור לא יאוחר מ
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 לנשים להשתלמות בחו"ל דוקטור-מלגת בתר

 טופס בקשה
 
 

 פרטים אישיים .1
 

  )בעברית ובאנגלית(משפחה ופרטי שם 

   ז"ת

  כתובת קבועה בארץ

  כתובת זמנית )אם שונה(

 בית  ספרי טלפון: מ
 עבודה                         
 נייד                         

 

  כתובת דוא"ל

  לידה שנת

  ארץ לידה

  עליה שנת

יש )במידה ונשואה, ר/נ/ג מצב משפחתי 
  שם בן הזוג( לציין את 

 ילדים מספר 
  

  תפקיד נוכחי ומקום העבודה

  ידע בשפות זרות

 בתקופת שהותך בחו"ל  ,איש קשר בארץ
  שם ופרטי התקשרות
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 מסלול אקדמי .2
 

  אקדמימחקר התחום ה

לימודים אקדמיים ותארים 
אוניברסיטאיים )יש לציין את מסלול 

 תהלימודים, השנים, המוסד וכן הצטיינו
 (במידה והיתה

 

  תואר השניהשם מנחה 

  שם מנחה הדוקטורט

 נושא המחקר לדוקטורט
  )יש לצרף תקציר העבודה(

תאריך הגשת הדוקטורט )חודש ושנה( 
  או תאריך הגשה משוער

  פרסים והצטיינויות אקדמיים

תקופות לימודים אקדמיים ומחקר 
   בחו"ל: תאריך, מיקום, תחום

קשה לקבלת מענק או מומלץ שתגישי ב
מלגה ממוסד אחר, אם עשית כן, צייני 

 למי פנית
 

 
 

 דוקטור-בתרכניות לימודים ומחקר ת .3
 

מתוכנן)ים( ללימודים/מחקר. מוסד)ות( 
רשימת המוסדות  אליהם  צייני את

הגשת מועמדות, וצרפי אישורי קבלה 
 )אם יש(

 

תכנית המחקר להשתלמות )יש לצרף 
בהיקף כולל של כנית עם ביבליוגרפיה ת

 עמודים( 5עד 
 

  תאריך התחלת הלימודים בחו"ל

  בהשתלמותתקופת המחקר/הלימודים 

  תאריך חזרה לארץ
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פרטי את תוכניותייך בארץ לאחר 
  ההשתלמות

 
 

 מלגות ושכר .4
 

 
 שונות  .5

 
  

שברצונך להביא כל מידע נוסף  פרטי
 הוועדה הבוחרתחברי לידיעת 

 
 
 

 
 
 
 

פרטי את הסיבות לבחירתך במדינה, 
במוסד האקדמי ובמנחה, והאם יש 

לכך קשר לתכניות המחקר הנוכחיות 
 או העתידיות שלך

 
 
 
 
 

 
 

 שמות הממליצים:  .6
 

 קורסים בהם לימד את המועמדת תפקיד שם
   
   
   

 
 

 ה לקבל משכורתאמורהאם את 
מלגה, מענק,  מענק  , מלאה/חלקית

דים או כל הכנסה שבתון, מענק לימו
מכל מקור, כולל: האוניברסיטה 

, )בנוסף למלגה זו( הנוכחית
האוניברסיטה המארחת או כל מקור 
כספי אחר במשך תקופת ההשתלמות 

 אם כן, נא לפרט  בחו"ל?
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 מדתהצהרת המוע
 
 
 ידה שאפסיק את לימודיי בהשתלמות, לא אסיימם במועד או כל הפרה אחרת מהנני מסכימה ומתחייבת כי ב

בתקופת לימודיי, הרי שמבלי לגרוע מכל בר סעד אחר שיעמוד לאוניברסיטה על פי דין, תהיה האוניברסיטה 

טה, תוך ששים יום מיום אדרש ואני אחזיר לאוניברסי המלגהרשאית להפסיק את כל התשלומים הנותרים ע"ח 

ע"ח המלגה. האוניברסיטה תהיה רשאית לפטור אותי  ויים כדין(כ, כל סכום שהוענק לי )ברוטו, לפני ניךלכ

מהשבת הסכום האמור או חלקו ו/או מהריבית, לפי שיקול דעתה, לאחר שתביא בחשבון, בין היתר, את נסיבות 

 ההפרה ועיתוייה.

  לנכות במקור מסכום המלגה כל מס או תשלום חובה כנדרש על פי דין. הנני האוניברסיטה תהיה רשאית

משלטונות המס על גובה המס שיש לנכות  מתחייבת לבצע תיאום מס ולהמציא לאוניברסיטת בר אילן אישור

חובה אשר יוטל  הנני מתחייבת לשאת בכל תשלום מסכום המלגה במקור או, לחילופין, על פטור מתשלום מס.

 אילן בגין המלגה, ולשלמו במועד.-ו על אוניברסיטת ברעליי א

  אילן-לרבות אוניברסיטת ברארץ מוסדות אקדמיים ב לאדוקטור אפנה -השלמת השתלמות הבתרלקראת 

 י.האקדמ סגלל קבל הצעה להצטרףבבקשה ל

  .אני מצהירה בזאת כי בתום שנת המלגה אעביר דו"ח על פעילותי האקדמית והישגיה 

 

אילן -לנשים בבר דוקטורית-עדה הבתרקראתי את כל הנתונים ומאשרת שאעמוד בהם. אגיש כל מידע נוסף שהוו

 תדרוש לצורך הערכת בקשתי.

 

 
 תאריך 

 
_________ 

  
 חתימה

 
 __________________________ 
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 טופס הערכה
 
 
 

   שם המועמדת __________________________
 תחום __________________________________

 
 ותו תחום אותן הכרת במשך הקריירה:הערכת הסטודנטית בהשוואה לסטודנטיות אחרות בא

 
 מתחת לממוצע ממוצע טוב מאוד מצוין 

יכולת 
 אינטלקטואלית

    

     מוטיבציה למחקר
פוטנציאל לתרומה 

משמעותית עתידית 
 בתחום

    

     תושייה ויוזמה
     בגרות נפשית

הסתגלות למצבים 
 חדשים

    

     תכונות מנהיגות
 

עם קבוצת סטודנטיות מייצגות באותו תחום אשר הכרת ברמות דומות של התפתחות  השווה/י הסטודנטית
 הקריירה שלהן.

 כיצד את/ה מדרג/ת את היכולת האקדמית הכוללת של המועמדת ואת הציפיות ממנה לעתיד?
 
 

 טוב מאד מצטיין מצטיין ביותר 
 1% 5% 10%  

  
 

שם הממליץ/ממליצה, תפקיד, מוסד 
_______________________________________________________ 

 
 

חתימה __________________________   תאריך _______________________     
   

 
 

נא לצרף מכתב המלצה כתוב על נייר לוגו של המוסד שבו תציין/י את הערכתך לגבי יכולת הסטודנטית ליטול על 
קודם, אינטליגנציה, אופי וכל תכונה נוספת השייכת עצמה מחקר מתקדם בנוסף להערכת ביצועה האקדמי ה

 לעניין זה.
 

 ליועצת הרקטור לקידום נשים 15.3.2020  -מיש לשלוח טופס זה בצירוף מכתב ההמלצה לא יאוחר 
 .ac.ilWomen.Adv@biu: כתובת הדוא"ללבאוניברסיטת בר אילן 
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RECOMMENDATION FORM FOR POSTDOCTORAL FELLOWSHIP 
 

PERSONAL and CONFIDENTIAL 
 
 
CANDIDATE NAME __________________________________ 
 
FIELD OF SPECIALIZATION___________________________________ 
 
 
COMPARATIVE STUDENT EVALUATION WITH ANOTHER STUDENT IN THE SAME 
FIELD WHO YOU KNOW OF FROM YOUR CAREER 
 EXCELLENT VERY GOOD AVERAGE BELOW 

AVERAGE 

Intellectual  Aptitude     
Research Motivation     
Potential for Future Contributions 
in the field 

    

Resourcefulness and Initiative     
Emotional Maturity     
Adapting to New Conditions     
Leadership     
 
COMPARE STUDENT WITH A GROUP OF STUDENTS REPRESENTATIVE OF THE SAME 
FIELD WHOM YOU HAVE KNOWN AT THE SAME LEVEL OF THEIR CAREER 
DEVELOPMENT 
 
PLEASE RANK THE ACADEMIC QUALIFICATIONS OF THE CANDIDATE AND FUTURE 
EXPECTATIONS:  
 
 TOP 1% TOP 5% TOP 10% 
 
 
NAME of REFEREE, POST, INSTITUTION_________________________________  _
  
 
DATE_____________________   SIGNATURE_______________________________ 
 
Please enclose recommendation letter on insignia stationary, and include student's qualification to do 
advance research, in addition to past academic capabilities, intelligence, and other related attributes. 
 
The Form with the letter of recommendation must be sent out no later than 15.3.2020, to the Rector 
Advisor for the Advancement of Women, email address: Women.Adv@biu.ac.il 

mailto:Women.Adv@biu.ac.il

