לתשומת ליבך ההגשה מורכבת ממספר שלבים:
 (1ההגשה תהיה באמצעות מערכת  ISF onlineלצורך כך ,חוקרים שאינם בעלי חשבון במערכת הקרן
יבצעו רישום לפתיחת חשבון ואימות פרטים )תהליך זה אינו מהווה הרשמה להגשת בקשה(.
 (2המועד האחרון להרשמה להגשת בקשות הינו  5ביולי  2022בשעה  13:00בצהריים .לא יתקבלו בקשות
שעבורן לא בוצעה הרשמה להגשת בקשה עד למועד זה.
 (3המועד האחרון להגשה לקרן הינו  19ביולי  2022בשעה  13:00בצהריים .מועד זה הוא לאחר אישור
רשות המחקר .יש להתעדכן ברשות המחקר מהו המועד האחרון להגשה אליה .לא יתקבלו בקשות
שלא קיבלו את אישור הרשות עד למועד ההגשה האחרון.

התכנית למלגות מחייה לפוסט-דוקטורנטים במדעי החברה
מיסודה של האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך
מחזור תשפ"ד ,הגשה יולי 2022

א .תיאור התכנית ורקע כללי
התכנית היא פרי יוזמתה הברוכה של האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך ,ומופעלת בברכתה.
מטרות התכנית
א .לקדם חוקרים צעירים מצטיינים במדעי החברה בישראל ולאפשר להם להתמסר להשתלמות שתוביל
לעצמאות מחקרית ומקצועית.
ב .לתרום תרומה משמעותית לקידום מדעי החברה בארץ באמצעות עידוד ההשתלמות של פוסט-
דוקטורנטים בנושאי מחקר חדשניים ופורצי דרך .לכן ,מצופה מהמועמדים שישתלבו במערכת
האקדמית בארץ לאחר תקופת הפוסט-דוקטורט.
ג .לחשוף חוקרים בתחילת דרכם האקדמית במדעי החברה למוסדות מחקר מובילים מן השורה
הראשונה ,בעיקר בחו"ל.
התחומים הנכללים בתכנית:
כל תחומי מדעי החברה נכללים בתכנית ,לרבות )לפי סדר האלף-בית( :אנתרופולוגיה ,גיאוגרפיה חברתית,
חינוך ,יחסים בינלאומיים ,כלכלה ,מדע המדינה ,מנהל ציבורי ,מנהל עסקים ,משפטים ,סוציולוגיה ,עבודה
סוציאלית ,פסיכולוגיה )למעט הצעות שמושא מחקרן הוא בחינת היבטים פיזיולוגים של תופעה ,(1
קרימינולוגיה ,תקשורת ומדעי המידע.
מסלולים
התכנית כוללת שני מסלולי מימון:
א .מלגות מחייה עבור השתלמות פוסט-דוקטורט בחו"ל – עד  ₪ 155,000לשנה למלגה )מסלול א'(.
ב .מלגות מחייה עבור השתלמות פוסט-דוקטורט בארץ – עד  ₪ 77,500לשנה למלגה )מסלול ב'(.
גובה המלגה יקבע בהתאם להחלטת הוועדה ולזמינות תקציבית.

 1אין מניעה לכלול מדדים פיזיולוגים במערך מחקר שמטרתו לבחון תהליכים פסיכולוגים קוגניטיביים או התנהגותיים.
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תקופת המלגה
• המלגות ניתנות לשנה או לשנתיים בהתאם לבקשת המועמד/ת ,החלטת הוועדה וזמינות תקציבית.
 oמלגת מחייה לשנה אחת – ניתנת עבור שנת הלימודים האקדמית תשפ"ד המתחילה באוקטובר
.2023
 oמלגת מחייה לשנתיים – ניתנת עבור שנת הלימודים האקדמית תשפ"ד ,המתחילה באוקטובר
 ,2023ועבור שנת הלימודים האקדמית תשפ"ה המתחילה באוקטובר .2024
• תקופת המלגה תהיה בהתאם לתקופה שתאושר על ידי הוועדה ,ללא אפשרות הארכה.
מס' המלגות
מדי שנה יוענקו  6עד  8מלגות פוסט-דוקטורט )בשני המסלולים יחד(.
זכאות להגשה
תכנית זו מיועדת לתמיכה בפוסט-דוקטורנטים במדעי החברה .פוסט-דוקטורנט הוא תלמיד משתלם
באוניברסיטת מחקר בשנים הראשונות לאחר קבלת תואר "דוקטור" .ההשתלמות תיעשה באמצעות מנחה
שהביע/ה הסכמה להנחות את המועמד בתקופת הפוסט-דוקטורט.
א .רשאים להגיש בקשות לקרן רק מועמדים שהגישו את הדוקטורט עד  19ביולי  – 2022ושלא עברו יותר
משנתיים בין תאריך אישור עבודת הדוקטורט לבין המועד האחרון להגשת בקשות ) 19ביולי .(2022
ב .רשאים להגיש חוקרים שהתואר השלישי שלהם הוא באחד מתחומי מדעי החברה.
במקרים בהם התואר השלישי אינו במדעי החברה ,אך אחד המנחים לדוקטורט הוא מתחום מדעי
החברה ובנוסף הפוסט מתוכנן במחלקה של מדעי החברה ניתן להגיש בקשה .במקרים אלו ,רק בקשות
שתמצאנה על ידי ההנהלה האקדמית של הקרן כמתאימות לתכנית מבחינת מידת העיסוק של
המועמד/ת באחד מתחומי מדעי החברה תועברנה להמשך שיפוט .הצעות שתמצאנה לא מתאימות
תדחנה בשלב מוקדם.
ג .הזוכים במלגה יידרשו להציג אישור על זכאות לתואר דוקטור עד מועד תחילת תקופת המענק.
ד .התכנית מיועדת לחוקרים ישראלים שסיימו תואר שלישי במוסד המוכר על ידי המל"ג ו/או מתוקצב
על ידי ות"ת; לחילופין ,לחוקרים ישראליים שסיימו תואר שלישי בחו"ל ,המעוניינים להשתלב במערכת
ההשכלה הגבוהה בארץ ולהשתלם במסלול הפוסט-דוקטורט במוסד המוכר על ידי המל"ג ו/או מתוקצב
על ידי ות"ת.
ה .לא תתקבלנה בקשות בתכנית זו ממי שהינו חבר סגל במוסד אקדמי או היה חבר סגל בעבר.
ו .המנחה/ים בפוסט-דוקטורט חייב/ים להיות חוקר/ים פעיל/ים בעל/י ניסיון קודם בהנחיית
דוקטורנטים.
ז .בשום מקרה לא תוענק מלגת הפוסט-דוקטורט לשם השתלמות אצל מנחה/ים עבודת הדוקטורט או
במוסד בו הושלמו לימודי הדוקטורט.
ח .התמחות קלינית בפסיכולוגיה לא מונעת הגשת בקשה למלגה זו.
ט .כל מועמד/ת רשאי/ת להגיש בקשה אחת בלבד .מועמדים שנדחו )בכל שלב( לא יוכלו להגיש מועמדות
פעם נוספת.
בקשות חריגות תישקלנה לגופן.
הבקשה למלגה תוגש באנגלית ותכלול את החומרים הבאים:
א .תמצית המחקר המוצע בתקופת הפוסט-דוקטורט.
ב .הסבר הבחירה במנחה ובמקום ההשתלמות )יש להציג בחירה אחת ,לא ניתן להציג מספר חלופות(.
ג .מכתב אישור של המנחה לתקופת הפוסט-דוקטורט.
ד .קורות חיים ורשימת פרסומים של המנחה לפוסט-דוקטורט.
ה .תקציר וראשי פרקים של עבודת הדוקטורט.
ו .קורות חיים ורשימת פרסומים של המועמד/ת )כולל מאמרים ,ספרים ,ספרים ערוכים ,מענקי מחקר,
הרצאות בכנסים ,וכל דבר שיכול להעיד על ההישגים האקדמיים של המועמד/ת(.
ז .מכתבי המלצה שישלחו ישירות לקרן.
ח .אישור על קבלת התואר /אישור על הגשת עבודת הדוקטורט.
הנחיות מפורטות להגשת הבקשה מופיעות בהמשך המסמך.

2023/2

יובהר כי מתכונת ההשתלמות )כגון ,מוסד ההשתלמות ,מנחה ,תכנית המחקר ,תקופת הפוסט ומגורים
במדינת ההשתלמות( המוצגת בטופס והנדונה על ידי הוועדה המקצועית ,היא המתכונת המחייבת את
המשתלם/ת במקרה של זכייה במלגה .יש לידע את הקרן מידית על כל שינוי.
הגשת מועמדות
הגשת המועמדות תהיה באמצעות המוסד בארץ ,במסלול א' על ידי המוסדות בהם קיבל/ה המועמד/ת את
תואר הדוקטור ובמסלול ב' על ידי המוסד בו מתכוון/ת המועמד/ת להשתלם בתקופת הפוסט-דוקטורט.
קריטריונים לבחירת הזוכים במלגה
המלגות מיועדות לחוקרים/ות צעירים/ות במדעי החברה ,מצטיינים/ות במיוחד .הקריטריונים לבחירת
המועמדים/ות הם הצטיינות אישית של המועמד/ת )כפי שעולה מהישגים אקדמיים בעבר ומכתבי
ממליצים( ,איכות תכנית המחקר לתקופת הפוסט-דוקטורט והפוטנציאל של המועמד/ת לתרומה מדעית
בתחומו/ה.
יילקח בחשבון גם מעמדם של המנחה/ים ושל המוסד בו אמורה להתבצע ההשתלמות כמובילים בתחום.
כמו כן ,יילקח בחשבון פיזור תחומי ,תוך שאיפה לקדם את מגוון התחומים במדעי החברה.
קבלת מלגות ממקורות אחרים
התכנית מאפשרת קבלת מלגות פוסט-דוקטורט נוספות במקביל למלגה הניתנת ובכפוף למגבלות הבאות:
• מסלול א' )פוסט-דוקטורט בחו"ל(  -סה"כ המלגות מכל המקורות )כולל המלגה מהקרן( לא יעלה על
 ₪ 250,000לשנה.
• מסלול ב' )פוסט-דוקטורט בארץ(  -סה"כ המלגות מכל המקורות )כולל המלגה מהקרן( לא יעלה על
 ₪ 125,000לשנה.
הסכומים המצוינים כוללים את כל ההוצאות הממומנות במסגרת המלגה ובכלל זה כרטיסי טיסה ותוספות
לבני משפחה.
על המועמד/ת לידע את הקרן על מלגות נוספות תוך  14יום מהמועד בו קיבל/ה אישור על זכיה במלגה אחרת.
לא ניתן לקבל סכום חלקי של מלגת הקרן .נסיבות חריגות תישקלנה לגופן.
עבודה נוספת בתקופת ההשתלמות
המועמד/ת מתחייב/ת להקדיש את כל זמנו/ה לעיסוק במחקרו/ה ובתקופת ההשתלמות לא לעסוק בעבודה
נוספת ,למעט הוראה אקדמית בתשלום בהיקף שלא יעלה על  4שעות שנתיות.
מצופה כי עם תום תקופת ההשתלמות המועמד/ת ישתלבו במערכת האקדמית בארץ.

ב .הנחיות להגשת בקשה
המועד האחרון להגשת הבקשה הוא  19ביולי  2022בשעה  13:00בצהריים .תשובות יינתנו עד סוף דצמבר
 .2022המלגות יינתנו עבור שנת הלימודים האקדמית תשפ"ד ) .(2023-2024במקרה של מלגה לשנתיים,
המלגות יינתנו גם עבור שנת הלימודים האקדמית תשפ"ה ).(2024-2025
ההגשה תתבצע בשני שלבים :טופס הרשמה ובקשה מלאה .לפני מילוי טופס ההרשמה על החוקר/ת להיות
רשומים במאגר הקרן ולאמת פרטים בחשבונם האישי ,לצורך כך יש לפנות לרשות המחקר של המוסד
המגיש להסדרת הגשת הבקשה.
הבקשה כולה )טופס הרשמה וטופס הבקשה המלאה( תוגש באמצעות המערכת המקוונת באתר הקרן.
לא ניתן למלא את טופס ההרשמה בשלבים; יציאה מהטופס ללא שיגורו אינה שומרת את המידע.
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בתום תהליך ההרשמה יופיע מספר הבקשה .יש לציין את מספר הבקשה על גבי טופס הבקשה המלאה ,ובכל
פניה לקרן .הודעת אישור תישלח לחוקר/ת ולדוא"ל של רשות המחקר שנבחרה בהרשמה.
חלקי טופס ההרשמה:
 .1רשות המחקר – יש לבחור מתוך הרשימה את המוסד בארץ באמצעותו תוגש הבקשה .כאשר
ההשתלמות תהיה בארץ המוסד המגיש יהיה זה שבו תתבצע ההשתלמות ,במקרים בהם ההשתלמות
תתבצע בחו"ל הבקשה תוגש באמצעות המוסד בו התקבל תואר הדוקטור.
 .2תחומי מחקר –יש לבחור את התחום הכללי של המחקר.
 .3נושא המחקר בתקופת ההשתלמות ,בעברית ובאנגלית – עד  2שורות טקסט .כדי למנוע שיבוש בתצוגת
נושא הבקשה ,אין לכלול סימנים מיוחדים.
 .4החוקר/ת המגיש/ה – זיהוי החוקר/ת נעשה על ידי מספר תעודת הזהות המלא ) 9ספרות( .פרטי
החוקר/ת ,המזוהים על ידי המערכת ,יופיעו כפי שהם מופיעים בבסיס הנתונים של הקרן .יש לעדכן
ולהשלים את כל הפרטים .חוקרים השייכים למוסדות בהם יש מספר קמפוסים יבדקו ויעדכנו את
הקמפוס המתאים.
 .5בחירת מסלול מימון – יש לבחור באחד ממסלולי המימון )השתלמות בחו"ל או בארץ(.
הבקשה המלאה:
יש להיכנס לחשבון המשתמש במערכת  .ISF onlineהמסך מחולק לארבעה חלקים:
 .1פרטי הבקשה כפי שמולאו בעת ההרשמה.
 .2מידע נוסף:
• מספר שנים מבוקש )שנה או שנתיים(
• מסלול המימון – השתלמות במוסד בארץ או בחו"ל
• מוסד הדוקטורט
• מוסד הפוסט-דוקטורט )אין לרשום מספר חלופות(
• שם המנחה/ים לפוסט-דוקטורט )ניתן לכלול יותר ממנחה אחד(
• פרטי שני הממליצים שיעבירו מכתבי המלצה לקרן
 .3טופס הבקשה המלאה .יש להוריד את טופס הבקשה ממסך זה )ניתן למצוא את הטופס גם בפרק מידע
על הגשת בקשות בחשבון האישי במערכת  .(ISF Onlineאת הטופס ,על כל חלקיו ,יש למלא באנגלית
)רווח  ,1.5פונט  ,12שוליים ימין שמאל עליונים ותחתונים  2ס"מ( .לאחר מילוי הטופס יש להמירו ל-
 PDFולהעלותו במסך זה .המידע המבוקש בטופס כולל:
• פרטים על הדוקטורט.
• פרטים על הפוסט-דוקטורט.
• תקציר עבודת הדוקטורט )עמוד אחד( .לתשומת ליבך ,אין לחרוג מההיקף שנקבע .יובהר כי
גרפים ותמונות נכללים במסגרת זו ,אולם רשימה ביבליוגרפית ,אינה נכללת במסגרת עמוד זה.
• תמצית המחקר המוצע בתקופת הפוסט-דוקטורט ) עד שני עמודים( .התמצית תכלול רקע מדעי
קצר ,הגדרה של המטרות ,תיאור המתודולוגיה ,משך הזמן של המחקר ותרומתו .לתשומת ליבך,
אין לחרוג מההיקף שנקבע .יובהר כי גרפים ותמונות נכללים במסגרת זו ,אולם רשימה
ביבליוגרפית ,אינה נכללת במסגרת שני עמודים אלו.
• הסבר הבחירה במנחה ובמקום ההשתלמות )עד חצי עמוד(.
• תיאור התוכניות בתחום האקדמי עד אוקטובר ) 2023עד חצי עמוד(.
• דיווח על קבלת מלגות ממקורות נוספים לתקופת הפוסט-דוקטורט המבוקשת )מתחילת שנת
הלימודים האקדמית תשפ"ד – אוקטובר .(2023
• התחייבות ליידע על מלגות נוספות לתקופת הפוסט-דוקטורט.
• הצהרה ,כי בכוונת המשתלם לחזור לארץ בתום ההשתלמות.
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 .4הצהרת קשר אישי עם בעלי תפקידים  -יש לציין האם קיים קשר אישי עם בעלי התפקידים בקרן .את
רשימת בעלי התפקידים ניתן לראות תחת לינק "רשימת בעלי תפקידים" .במידה ונבחר "כן" יש לפרט
את מהות הקשר בתיבת הטקסט שתופיע.
בנוסף לקובץ הבקשה המלאה יש להעלות את הצרופות הבאות )על כל הקבצים המצורפים להיות באנגלית
ובפורמט :(PDF
• קורות חיים ורשימת פרסומים של המגיש/ה .קורות החיים יכללו רשימת מאמרים ,ספרים,
ספרים ערוכים ,מענקי מחקר ,הרצאות בכנסים וכל דבר שיכול להעיד על ההישגים האקדמיים
של המועמד/ת.
• קורות חיים ורשימת פרסומים של המנחה/ים לפוסט-דוקטורט.
• מכתב אישור ממנחה/י הפוסט-דוקטורט )במקרה של יותר ממנחה אחד ,יש להעלות מכתב מכל
אחד מהמנחים( .המכתב יבטא את ההסכמה ואת הענין של המנחה/ים לקבל את המועמד/ת
להשתלמות הפוסט-דוקטורט לתקופה לה מבוקשת המלגה ,יתאר את סוג הפעילויות בהן אמור/ה
המועמד/ת לקחת חלק ואת התרומה המצופה למועמד/ת מההשתלמות.
• אישור על קבלת התואר /אישור על הגשת עבודת הדוקטורט.
ניתן יהיה לעדכן את הקרן בפרסומים אקדמיים חדשים או שהתקבלו לפרסום ,לאחר מועד ההגשה לקרן.
נא לשלוח למייל.Post-doc@isf.org.il :
מכתבי המלצה
יש להעביר לקרן שני מכתבי המלצה:
• מכתב ממנחה הדוקטורט .במקרה של יותר ממנחה אחד/ת לדוקטורט ,יש לשלוח המלצה מכל
המנחים .ההמלצה צריכה לכלול התייחסות של המנחה למידת עצמאות מגיש/ת הבקשה.
• מכתב מחוקר/ת שלא משויך/ת למוסד שבו נכתב הדוקטורט )אין לכלול מכתב המלצה ממנחה/ת
הפוסט-דוקטורט או ממנחה/ת הדוקטורט( .על הממליצים לשלוח את מכתביהם ישירות לקרן
לדוא"ל.Post-doc@isf.org.il :
המכתבים ישלחו לא יאוחר ממועד ההגשה של הבקשה המלאה לקרן 19 ,ביולי  .2022באחריות המגיש/ה
לוודא עם הממליצים ו/או עם הקרן שמכתב ההמלצה נשלח עד למועד שנקבע.
החוקרים/ות מתבקשים/ות להקפיד על מילוי מדויק של הפרטים המבוקשים ,להגיה בקפדנות
את כל הטקסט ולהקפיד על עמידה בהיקף ההצעה המבוקש .הקרן לא תוכל לטפל בבקשה אשר תוגש
ברשלנות או שלא לפי ההנחיות.
תאריכים חשובים
מועד
הרשמה במאגר הקרן ואימות פרטים בחשבון
האישי
הרשמה להגשת הבקשה
הגשת הבקשה המלאה
שליחת המלצות
תשובות
מועד תחילת המלגה

עד ה 5-ביולי 2022
עד ה 5-ביולי 2022
עד ה 19-ביולי 2022
עד ה 19-ביולי 2022
עד סוף דצמבר 2022
תחילת שנת הלימודים האקדמית תשפ"ד .2023-2024
מקדמה לזוכים תועבר במהלך חודש מאי 2023
)מותנית בחתימת החוקר/ת על כתב קבלה והתחייבות(
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