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  דוקטורט"(-משתלמי בתר דוקטורט )"פוסט תקנון
 

 2020מרץ  :עדכון אחרוןתאריך 
 

 תנאי קבלה  .א
 

 מוכרממוסד  (PhD)בעל תואר דוקטור דוקטורט באוניברסיטה העברית )להלן: "משתלם"( -יוכל להתקבל להשתלמות בתר .1
 .להשכלה גבוהה

ויהיה זכאי למלגה  דוקטורט-בתריוכל לכהן כמשתלם לשיפוט והמציא אישור על כך,  ת הדוקטורטהגיש את עבודמועמד ש .2
הדיקן להאריך את תקופת  רשאי. במקרים מיוחדים למשך תקופה של עד שישה חודשים בטרם אושרה עבודת הדוקטורט

 .מעבר לשישה חודשים, לאחר שבחן את המידע הנוגע להתקדמות השיפוט הכהונה והזכאות למלגה

תקופה של לעניין זה לא תובא בחשבון  הדוקטור. וארת דוקטורט תחל לא יאוחר מחמש שנים לאחר אישור-השתלמות בתר .3
במקרים מיוחדים, רשאי סגן הרקטור לאשר הרשמה במועד מאוחר  .התקופה הרלוונטיתשנה אחת בגין כל לידה במהלך 

 יותר.

 . , בשירות פעיל או גמלאיאקדמי הרגילמסלול היהיה חבר סגל ב דוקטורט-בתר השתלמותהמנחה ב .4

 הרשמה .ב
 

זכאי למלגה רק לאחר שנרשם כמשתלם במערכת הרישום של יהיה יוכל להתחיל בתקופת כהונתו באוניברסיטה ומשתלם  .5
ההרשמה תכלול דיווח של שם המנחה, היחידה האקדמית שבמסגרתה תיעשה ההשתלמות ואישור . דוקטורט-משתלמי בתר

 הדיקן.

 .1האוניברסיטה העברית ו אלשל ORCID -ישייך את מספר המשתלם  .6

 ולתקנון למניעת הטרדה מינית. האוניברסיטה המשמעת של תלמידי תקנוןהמשתלם כפוף ל .7

 תקופת ההשתלמות  .ג
 

לעניין זה לא תובא בחשבון  שנים. על ארבע לתקופה שלא תעלה ינתנודוקטורט י-מלגת בתרל וזכאותמעמד של משתלם  .8
 .תקופת ההשתלמותתקופה של שנה אחת בגין כל לידה במהלך 

 לעיל. 8במועד ההרשמה תיקבע תקופת הכהונה כמשתלם. התקופה תוכל להיות מוארכת, עד למשך הזמן האמור בסעיף  .9

חריגים בלבד, באישור דיקן הפקולטה  במקריםתיעשה  לפני תום התקופה שנקבעה ביוזמת המנחה ההשתלמותהפסקת  .10
 הדין למשמעת.-, או לפי החלטה של ביתמראש לפחות חודשיים הודעה למלגאי ומנימוקים שיירשמו, תוך מתן

 ההשתלמות .ד
 
לקדמו לקראת השגת עצמאות מחקרית ומקצועית, לה  שמטרתה להתמסר להשתלמות למשתלם/תמלגה מיועדת לאפשר ה .11

 יידרש בהמשך דרכו המקצועית.ת/

במקרים מיוחדים  .בעבודה, בין אם בשכר ובין אם שלא בשכר ת ההשתלמותיעסוק בתקופת/ מלגה לא /תהמקבל /תמשתלם .12
ניתן לאשר הוראה  ,דוקטורט. בפרטה -ניתן לאשר עבודה בהיקף קטן, אשר תפגע באופן מינימלי בהשתלמות בתר

לחצי משרה של מורה בשבוע )שווה ערך שעות הוראה  4באוניברסיטה או במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בהיקף של עד  
 .המנחה ועם ראש היחידה-לאחר שנועץ עם המורה ,הדיקן ידי-להאישור יינתן עמן החוץ(. 

וישולם  יעשה זאת בהתנדבותת/באוניברסיטה העברית, לא  /תהמלמד משתלם/ת .בביצוע עבודה כלשהילא יותנה מתן מלגה  .13
 שכר, בדרך כלל כ"מורה מן החוץ". /הלו

הרקטור  ןישור סגבא אוניברסיטה העברית. במקרים מיוחדים,מתקני הבי מחקר בלבד, והיא תיעשה נועדה לצרכההשתלמות  .14
 חוץ לאוניברסיטה.מ השתלמות בחלקהקיים את העל פי המלצת המנחה, ניתן יהיה לו

 מלגות .ה
 
 ש"ח לחודש.  12,000הוא  דוקטורט-בתר תשל מלגסכום המרבי ה .15

, סגן הרקטור יקבע אם סכום המלגה חורג מן התקרהגורם אחד. יותר ממלגות מ גם לעניין משתלמים שמקבלים חלסכום זה 
באמצעות רכזת המלגות במזכירות , שאליו יש לפנות סגן הרקטורבנסיבות מיוחדות, . בין מקורות המימון את אופן החלוקה

 , מוסמך לאשר חריגה מסכום המלגה המרבי.האקדמית
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