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 של הפקולטה למדעי החברה תוכנית הדוקטורנטים
 

השתתפות )פיזית( בכנסים בינלאומיים, השתתפות  ם המסייעים במימוןמענקיקול קורא ל

 וירטואליים בינלאומיים לכנסיםרישום במחקר המתבצע בחו"ל והשתתפות בדמי ה
 

מחקר  ות/ות מתלמידיהפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית בירושלים מודעת לציפיות הגובר

להגיש בקשות להשתתפות במימון  ן/מדי שנה אנו מציעים לכםלהשתתף בכנסים ולצאת לחו"ל לצרכי מחקר. 

בנסיעות קצרות למטרות מחקר וכנסים הפקולטה מסגרת לתמיכה  העמידהלשם כך נסיעות אלה. 

כנסים בינלאומיים יתקיימו ממשיכה להציב בפנינו אתגרים, ועל כן אם עדיין הקורונה  .לתלמידי מחקר

 .השתתפות במימון דמי הרישום שלהםל, אנו מזמינים אתכם/ן להגיש מועמדות גם וירטואליים

 

  .לנסיעה הממומנת על ידי הרשות לתלמידי מחקרמעבר התוכנית מיועדת לאפשר נסיעות נוספות 

 

להגיש בקשות  ,במחלקות הפקולטה ות/הרשומיםלדוקטורט  ות/סטודנטים, ן/אתכםאנו מזמינים 

 רישום לכנסים בינלאומייםומיים, נסיעה למחקר בחו"ל, נסיעה לכנסים בינלא :להשתתפות במימון

 להציג.  מי שהוזמן/נהל ן. עדיפות תינתהווירטואליים
 

 . כמענקיינתן המימון  •

 משתנה לפי מטרתו:  מענקכל גובה  •

 ₪  1,000המימון יהיה עד  –בנסיעה קצרה לחו"ל למטרת כנס בינלאומי תמיכה 

 ₪ 1,000המימון יהיה עד  – בחו"לבנסיעה קצרה לחו"ל למטרת מחקר תמיכה 

 ₪ 500המימון יהיה עד  –לכנסים בינלאומיים וירטואליים ברישום תמיכה 

 . ציב ומספר הבקשות הראויות שיוגשובהתאם לתקיכוסה על ידי תוכנית הדוקטורנטים המענק 

ה/מכון. יהיה להשיג סכום מקביל וזהה מתקציב חוקר/מחלק ית/על מנת לקבל את המימון על הסטודנט •

הכרה בצורך החיוני . עבורנו זוהי במימון המנחה/מחלקה/מכוןל שאנו רואים חשיבות רבה בהשתתפות 

 .הבינלאומי שעבורו תוגש הבקשה מחקר/בהשתתפות בכנס

בלו מלגה י, אך גם מי שקהפקולטטיתמחקר שטרם הסתייעו במסגרת  ות/נתן לתלמידייתדיפות ע •

 .ן/ת מועמדותםלהגיש א ות/בעבר מוזמנים נסיעותל

אישור על קבלה ממארגני הכנס. עם זאת המימון מותנה  ן/ניתן להגיש בקשות גם אם עדיין לא קיבלתם •

 אישור כזה. ית/יציג הסטודנט ועצמהכנס בכך שלפני 

 .ות/שיקולי ועדת המלגות יתבססו על חשיבות הכנס בתחום הנחקר ומצויינות אקדמית של המועמדים •
 

http://www.research-students.huji.ac.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA
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 חומר הבקשה יכלול:

, נסיעות קודמות ומקורות המימון שלהם, את חשיבות ית/מכתב מלווה המפרט את צרכי הסטודנט .1

 בתחום הנחקר הכנס הבינלאומי

 קורות חיים ורשימת פרסומים .2

 לכנס אישורים רשמיים של קבלת ההרצאה .3

 , הכולל את חשיבות הכנס בתחום הנחקרמכתב המלצה מהמנחה .4

 בסכום זהה לסכום המענק שינתן על ידי הפקולטההשתתף יבות מהמנחה/מחלקה/מכון לימכתב התח .5

 )המופיע בהמשך לקול קורא זה(הכנס / המחקר / הרישום  לכנס למענק להשתתפות במימון טופס בקשה  .6

 

 

 .(לליאת ונטורה)להעבירם במייל  2021.12.31מועד אחרון להגשת המסמכים 

 

 תוכנית הדוקטורט הפקולטתית.  תועדת המלגות של הפקולטה, בשיתוף ראש תעשה על ידי ות/בחירת הזוכים

  ליאת ונטורהלשאלות מנהליות ניתן לפנות לרכזת תוכנית הדוקטורט, 

mailto:liat.ventura@mail.huji.ac.il
mailto:liat.ventura@mail.huji.ac.il


 

 למדעי החברההפקולטה  •תוכנית הדוקטורנטים 

  9190501 ירושלים, הצופים הר

 liat.ventura@mail.huji.ac.il|  02-5883384טל': 

 

 

 

 ________תאריך _________

 

 

                    ה שם פרטי                                מס' תלמיד/      שם משפחה           

 

________________              ____________              _________ 

 

 ___________________:כתובת: _________________________________________טלפון

 

 ______________________________________________________:נושא עבודת הדוקטורט

 

______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________:ות/מדריכים

 

 ה המימון?()אם כן, מאיזה גורם ומהו גוב לכנס בינלאומי זההאם ביקשת או קיבלת מימון 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 בחתימתי שמסרתי פרטים נכונים ומלאים  ת/הצהרה:  אני מאשר

 

 חתימה______________________________        תאריך________________                      

.  


