)(The Hebrew text is followed by the English version

מלגות ע"ש Kaete Klausner
לתלמידי מוסמך ודוקטור – עולים חדשים לשנת הלימודים תשע"ט ()2018-2019
האוניברסיטה העברית מודיעה על חלוקת מלגות ע"ש  Kaete Klausnerלשנת הלימודים .2018-2019
יוענקו מספר מלגות מחיה לעולים חדשים* ,תלמידי מוסמך במסלול המחקרי ותלמידי דוקטור הלומדים באוניברסיטה
העברית בירושלים.
עולים חדשים לצורך זכאות למלגה זו ,הנם מי שקיבלו אזרחות ישראלית לאחר אוקטובר .2012
עדיפות תינתן למי שעלו ארצה בגפם* .מלגת  Klausnerאינה מיועדת לישראלים חוזרים.
כמו כן זכאים להגיש מועמדות מי שהתחילו את לימודיהם לתואר מוסמך תוך שש שנים לאחר קבלת אזרחות ישראלית,
וממשיכים בלימודים לתואר דוקטור לא יותר משנה אחרי תום לימודיהם למוסמך.
המלגות מיועדות ,בעדיפות ראשונה ,למועמדים שיתחילו את לימודיהם לתואר בשנת הלימודים הקרובה ,תשע"ט (2018-
.)2019
עם זאת ,תישקל גם מועמדותם של עולים חדשים ,כמוגדר לעיל ,שנמצאים כבר במהלך הלימודים לתארים מוסמך ודוקטור
באוניברסיטה העברית (נמצאים כעת בשנה ראשונה למוסמך או בשנה ראשונה או שנייה לדוקטוראט) .במקרה זה המלגה
תינתן לשנה אחת לתלמיד מוסמך ול  4 -או 3 -שנים לתלמידי דוקטור.
המלגות מיועדות למועמדים שסיימו את לימודיהם לתואר הקודם ב"הצטיינות"" /הצטיינות יתרה"( /suma cum laude
. )magna cum laude
ניתן לקבל את המלגה לשנתיים רצופות (לתלמידי מוסמך) או עד חמש שנים (לתלמידי דוקטור) ,בכפוף לדיווח על
התקדמותם בלימודים .על המלגאים ללמוד בתכנית לימודים מלאה בשנות קבלת המלגה.
המלגה השנתית היא בגובה ( $16,000לתלמידי מוסמך) ו( $22,000 -לתלמידי דוקטור) שתשולם בשקלים בתשלומים
חודשיים באמצעות מערכת המלגות האוניברסיטאית.
כמו כן ,יוענק לזוכים סכום חד פעמי של  $1,500עבור רכישת מחשב נייד בשנה ראשונה של המלגה.
בנוסף ,הזוכים יקבלו סכום עבור השתתפות בשכר לימוד לפי הפירוט שלהלן:
תלמיד דוקטור יקבל  $1,500לשנה בשנתיים הראשונות ו  $350-לשנה לשלוש השנים הבאות;
תלמיד מוסמך יקבל  $3,700לשנה בשתי שנות המלגה.
בשנה השלישית והרביעית לקבלת המלגה ,יועמד לרשות תלמידי הדוקטור מענק מיוחד בסך של /$2,000שנה.
מענק זה ישמש למימון שתי נסיעות לכנסים מדעיים בחו"ל .המענק עבור נסיעה לכנסים מיועד אך ורק לנסיעה ולא ניתן
להשתמש בו עבור הגדלת סכום המלגה החודשית.
המלגות תשולמנה בתשלומים חודשיים באמצעות מערכת המלגות של האוניברסיטה .כל הסכומים ישולמו ב.₪-
יש להגיש את תיק המועמדות בקובץ  PDFאחד.
הקובץ יכלול את המסמכים שלהלן ,בסדר שלהלן:
* קורות חיים ואם יש ,רשימת פרסומים (בעברית או באנגלית)  -בקורות חיים חייב להיות המידע שלהלן :מספר ת.ז ,.מספר
טלפון וכתובת אימייל ,ושם המנחה (אם ידוע כבר).
* מכתב אישי שבו המועמד מציג את עצמו ומפרט את תכניות המחקר (באנגלית או בעברית)
* צילום תעודת זהות ותעודת עולה.
* גיליונות ציונים ממהלך שנות הלימודים בחו"ל (ובארץ אם המועמד סיים תואר גם בישראל).
* שני מכתבי המלצה של חברי סגל שלימדו את המועמד (בארץ או בחו"ל) .ניתן לצרף מכתב שלישי מהמנחה המיועד (אם
יודעה כבר זהותו)

ניתן להגיש מועמדות למלגה רק באמצעות הפקולטה לכן יש לבדוק את המועד האחרון להגשת המועמדות בפקולטה !












להלן פרטי התקשרות של של מרכזי הנושא בפקולטות השונות:
הפקולטה למדעי הרוח – שולמית לסנס  -טלshulamitl@savion.huji.ac.il 02- 5883851 :
הפקולטה למדעי החברה – אוראל לוי  -טלorele@savion.huji.ac.il 02-5883416 .
הפקולטה למשפטים – יפה אליהו – טלyafae@savion.huji.ac.il 02-5883880 .
הפקולטה רפואה  -עינבל שגיא  -טלinbals@savion.huji.ac.il 02-6757182 :
ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב – יעל בן-לולו – טלyaeli@cs.huji.ac.il 02-5494513 :
ביה"ס לחינוך – ססקיה דה-האן – טל saskiad@savion.huji.ac.il 02-5882022
ביה"ס למנהל עסקים –מאיה דגן אשכנזי – טלmayaas@savion.huji.ac.il 02-5881698 .
ביה"ס עבודה סוציאלית – אורי שגיא – טלoris@savion.huji.ac.il -588180202 .
הפקולטה לרפואת שיניים  -בלה צונה  -טלbellat@savion.huji.ac.il 02-6758591 :
הפקולטה למדעי הטבע  -זהבה כהן  -טלzehavac@savion.huji.ac.il 02- 6585999 :
המרכז למדעי המוח  -נילי ורשוב טלniliv@savion.huji.ac.il 02- 6584899 :
הפקולטה לחקלאות – לירון דניאל  -טלlirond@savion.huji.ac.il 08-9489505 :

Kaete Klausner Scholarships
for MA& Doctoral Students New Imigrants ("Olim Hadashim")
for the academic year 2017-2018
The Hebrew University is pleased to announce the distribution of Kaete Klausner
scholarships. There will be granted three scholarships for MA students (in the research
track) and two scholarship for Doctoral students learning at the Hebrew University, who
are New Immigrants* ("Olim Hadashim").
“New Immigrants”, for the purposes of this scholarship, are students who received their
Israeli citizenship after October 2012.
* Returning Residents are not eligible for this scholarship.
Preference will be given to candidates who made Aliyah alone.
Furthermore, candidates who began their MA studies within 5 years of receiving Israeli
citizenship and are continuing on to a doctoral degree are eligible to apply if they do so
not more than a year after completing their MA studies.
The scholarships are preferably targeted for candidates who will begin their studies in
the coming academic year (2018-2019), however candidates who are at the beginning of
their degree studies at the Hebrew University (MA & Doctoral Studies) will also be
considered (second year for MA studies and maximum second year for PH.D. studies) .
The scholarships are targeted for candidates who completed their degree “with
distinction” (Magna Cum Laude) at least.
One may receive this scholarship for up to two years in a row (for MA studies) or five
years (for Doctoral studies) as long as they meet the academic requirements, i.e.:
subject to reporting on their academic progress by the end of each year of the
scholarship. Candidates must study a full load during the period of the scholarship.
The yearly scholarship is $16,000 (for MA studies) and $22,000 (for Doctoral studies). In
addition, awardees will receive a one-time sum ($1,500) for the purchase of a laptop
computer. Furthermore, candidates will be awarded an additional sum as part of his/her
tuition:
- Doctoral students will receive $1,500/year for each of the first two years and
$350/year for the remaining three years scholarship.
- MA students will receive $3,700 for each of the two years of the scholarship.
Doctoral students will receive yet an additional sum ($2,000/year) in their third and in
their fourth years of the scholarship, that can be used only to finance the travelling to
two scientific conferences abroad.

The scholarships will be paid in monthly installments through the Hebrew University's
scholarships system. All the amounts are payable in Shekels
Candidates should submit their application in a PDF file that will include the documents
in the following order:
- CV and if available a list of publications (in English or Hebrew). Please include in
your CV your ID number, Israeli telephone number, e-mail address, and the name
of thesis advisor.
- Personal letter with candidate's presentation and detailing the research
intentions (in English or Hebrew).
- Photocopies of your Oleh certificate and of the Israeli ID
- Transcripts of your past studies abroad and in Israel (if it's the case)
- Two letters of recommendation from faculty members who taught you (in Israel
or abroad). A third letter from the thesis advisor can be added (if he's/she's
already designated by the application time)
Applying to these scholarships can be done only through the faculty of the candidate.
Candidates should forward their application file to the following Program Coordinators
in the Faculties (or Schools):
1) Social Sciences – Orel Levy – Tel: 02-5883416 orele@savion.huji.ac.il
2) Education - Saskia De-Han – Tel: 02-5882022 saskiad@savion.huji.ac.il
3) Business Administration – Maya Dagan Ashkenazi – Tel: 025881698 mayaas@savion.huji.ac.il
4) Law – Yaffa Eliyahu – Tel: 02-5883880 yafae@savion.huji.ac.il
5) Social Work –Ori Sagie – Tel: 02- 02-5881802 oris@savion.huji.ac.il
6) Humanities – Shulamit Lasnes – Tel: 02-5883851 shulamitl@savion.huji.ac.il
7) Medicine – Inbal Sagi – Tel: 02-6757182 inbals@savion.huji.ac.il
8) Dental Faculty - Bella Tzona - Tel: 02-6758591 bellat@savion.huji.ac.il
9) Sciences – Zehava Cohen – Tel: 02-6585999 zehavac@savion.huji.ac.il
10) School of Computer Science and Engineering – Yael Ben-Lulu Tel: 02- 5494513
yaeli@cs.huji.ac.il
11) Brain Sciences – Nili Vershov – Tel: 02-6584899 niliv@savion.huji.ac.il
12) Agriculture – Liron Daniel – Tel: 08-9489505 lirond@savion.huji.ac.il

