קול קורא לחלוקת מלגת בתר דוקטורט -מלגת שפינוזה
תקנון התחרות
הגדרות
האוניברסיטה :אוניברסיטת חיפה;
הפקולטה :הפקולטה למדעי הרוח של האוניברסיטה;
בית הספר :בית הספר להיסטוריה של הפקולטה;
המועד הקובע :יפורסם על ידי הפקולטה למדעי הרוח.
המלגה :מלגת שפינוזה  -מלגת בתר דוקטורט על סך

₪ 100,000

פרשנות
 .1בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי ,בין הוראות תקנון זה לפרסומים
אחרים כלשהם בדבר הקול הקורא ,לרבות באמצעי התקשורת ,תגברנה הוראות תקנון
זה לכל דבר ועניין.
מבוא
 .2בית הספר והפקולטה מעוניינים לחלק מלגת בתר דוקטורט למועמד בעל תואר
דוקטור המעוניין לבצע עבודת בתר דוקטורט באוניברסיטת חיפה באחד מן התחומים
הבאים :היסטוריה כללית ,תולדות האמנות ,תולדות ישראל ,היסטוריה של המזרח
התיכון ולימודי ארץ ישראל (להלן" :תחום המחקר").
 .3המלגה מיועדת לאפשר לזוכה להתמסר להשתלמות בתר-הדוקטורנט באוניברסיטה
בתחום התעניינותו המחקרית.
 .4מטרת תקנון זה לקבוע את הכללים שיחולו על התחרות לקבלת המלגה.

כללי ההשתתפות בתחרות
 .5ההשתתפות בתחרות לקבלת המלגה מותנית בקיום התנאים המצטברים הבאים:
 .5.1המועמד הנו בעל תואר דוקטור ( )PhDמאוניברסיטת מחקר בארץ או בחו"ל ,למעט
מאוניברסיטת חיפה.
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 .5.2עבודת הדוקטורט של המועמד וכן ,תכנית המחקר להשתלמות בתר הדוקטורט
שלו הנן בתחום המחקר כהגדרתו לעיל.
 .5.3תכנית המחקר הנה בהיקף של עד  2,000מילים.
 .5.4המועמדות הוגשה עד למועד הקובע כהגדרתו לעיל.
 .5.5במועד הגשת המועמדות המועמד אינו חבר סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה
גבוהה בארץ ,או בחו"ל.
 .5.6טרם חלפו ארבע שנים ממועד אישור תואר הדוקטור של המועמד.
.6

קבלת המלגה כפופה לרישום המועמד הזוכה כפוסט דוקטורנט באוניברסיטה וביצוע
ההשתלמות במלואה .ההשתלמות תיעשה תחת הנחייתו של חוקר בכיר מן הסגל
האקדמי של ה אוניברסיטה שיוצמד למועמד הזוכה ויחולו עליה כל הוראות תקנון
מלגות בתר דוקטורנטיות של האוניברסיטה כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

 .7מובהר כי אין אבחנה בין המוסדות השונים בהם למדו המועמדים ,ולימודים בכל
אוניברסיטת מחקר בישראל או בעולם יחשבו לקיום התנאי האמור בסע' ( 1.5למעט
אוניברסיטת חיפה) ,הכל בכפוף למילוי כל תנאי תקנון זה.
 .8הגשת מועמדות לתחרות משמעה הסכמה לתנאי תקנון זה ללא סייג.
אופן הגשת מועמדות
 .9המועמדות תוגש לא יאוחר מן המועד הקובע כהגדרתו לעיל ,לבית הספר להיסטוריה
באוניברסיטת חיפה באמצעות דוא"ל לכתובת.ysheba@staff.haifa.ac.il :
 .10המועמדות תכלול את המסמכים הבאים:
 .10.1אישור רשמי על זכאות לתואר דוקטור או אישור על מועד הגשת עבודת הדוקטורט
לשיפוט.
 .10.2קובץ ובו פרטים על המועמד ,לרבות כתובתו ,תצלום תעודת הזהות שלו ,מספר
הטלפון שלו וכתובת הדואר האלקטרוני שלו .
 .10.3קורות חיים של המועמד.
 .10.4רשימת פרסומים של המועמד.
 .10.5שני מכתבי המלצה.
 .10.6קובץ דיגיטאלי ( )pdfשל עבודת הדוקטורט.
 .10.7תיאור קצר של תכנית המחקר המוצעת להשתלמות בתר דוקטורט ,הכתובה
במבנה של מאמר שהיקפו לא יעלה על  2,000מילים.
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 .10.8הצהרה לפיה המועמד אינו חבר סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה בארץ,
או בחו"ל.
 .10.9במידה וישנם מקורות מימון נוספים לפוסט דוקטורט ,יש לפרטם.
 .11בית הספר יהא רשאי לבקש ממועמד השלמת מסמכים או הבהרות בנוגע
להצעתו ובנוגע לכל פרט אחר.
אופן בחירת העבודות הזוכות
 .12ראש בית הספר ימנה ועדה בת שלושה שופטים (להלן :הועדה) .הצעות המועמדים יועברו
לידי הועדה לצרכי שיפוט והיא תדון בהן ותבחר את המועמד הזוכה .החלטת הוועדה תתקבל
ברוב קולות.
 .13הועדה תבסס את החלטתה בין היתר על בסיס הקריטריונים הבאים-
 .13.1חדשנות/מקוריות;
 .13.2איכות הכתיבה וההצגה;
 .13.3התרומה האפשרית של תוצרי המחקר;
 .13.4התאמת העבודה ליעדי בית הספר/הפקולטה ולמטרות הקול הקורא;
 .13.5יינתן יתרון למועמדים שתחום מחקרם עוסק בהיסטוריה של אירופה ואמריקה;
 .13.6יינתן יתרון למועמדים שתחום מחקרם הוא רב תחומי ונושק למספר חוגים בבית הספר.
 .13.7יינתן יתרון למועמדים דוברי השפה העברית.
 .13.8הוועדה תהא רשאית להתחשב בהחלטתה על קיומם/העדרם של מקורות מימון נוספים;
 .14הועדה תהא רשאית לבקש הבהרות מן המועמדים בכל הנוגע להצעתם ולעבודתם.
 .15הועדה תהא רשאית להעביר לפי שיקול דעתה תכנית מחקר או תכניות מחקר מסוימות
לבחינה של מומחה או מומחים נוספים שאינם חברים בה .האמור בחוות דעת של מומחה
חיצוני מבטא את עמדתו בלבד ועל אחריותו בלבד ולא יהווה בסיס לטענה כלשהי כלפי
הועדה או הפקולטה .כמו כן מובהר כי חוות דעת כאמור לא תחייב את הועדה אלא תהווה
אחד מהשיקולים שאותם תשקול הועדה במסגרת שיקול דעתה.
 .16מצאה הועדה כי להנחת דעתה לא הוגשו מועמדים הראויים לקבלת המלגה ,רשאית היא
להעניק רק חלק מן המלגה ,שלא להעניק את המלגה כלל ,או לחלק את המלגה בין יותר
ממועמד אחד ,הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 .17הועדה תודיע למזכירות בית הספר להיסטוריה על זהות המועמד.
 .18מזכירות בית הספר להיסטוריה תודיע למועמד שעבודתו זכתה על זכייתו בהודעת
דואר אלקטרוני או בטלפון ,לפי הפרטים שמסר לה בעת הגשת הצעתו.
 .19המלגה תוענק למועמד שיזכה בתשלומים במהלך ההשתלמות ,כפי שיוחלט על ידי
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האוניברסיטה ,וזאת באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק שלו ובכפוף לכך שמילא אחר
מלוא התנאים שבתקנון זה ורק לאחר שחתם על נוסח ההצהרה נספח א' לתקנון זה ובכפוף
למילוי מלוא התחייבויות הזוכה לפי תקנון זה.
 .20במידה ולמועמד שיזכה יש חוב שכר לימוד לאוניברסיטה ,תשמש המלגה לכיסוי החוב ויתרת
המלגה לאחר כיסוי החוב ,ככל שתיוותר ,תשולם למועמד.
 .21אם לא ניתן יהיה לאתר בשקידה סבירה את המועמד הזוכה ,ו/או אם הזוכה לא עמד
בדרישות לקבלת המלגה המנויות בתקנון זה ו/או נפסלה זכייתו ע"פ החלטת הועדה מטעם
מיוחד ,הועדה תהא רשאית להחליט על זוכה אחר.
 .22כמפקח על התחרות ישמש היועץ המשפטי של האוניברסיטה או מי מטעמו (להלן:
"המפקח") .והוא שיפסוק בכל מקרה של אי הבנה או פרשנות התקנון ,ויכריע בכל מחלוקת
בין האוניברסיטה לזוכה או לטוען לזכייה.
כללי
 .23הבחירה בזוכה תבוצע על ידי הוועדה כאמור לעיל .כל משתתף פוטר את האוניברסיטה ו/או
נציגיה ו/או עובדיה ו/או את יתר המשתתפים בתחרות ,מכל טענה או תביעה בכל הקשור
לתחרות.
 .24המלגה אינה ניתנת בשום אופן להמרה בשווה כסף ו/או בכל פרס אחר.
 .25שם הזוכה ועיקרי תכנית המחקר יותרו לפרסום וליחסי ציבור של האוניברסיטה בכלי
המדיה השונים ,והזוכה מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בנוגע לשידור כאמור ו/או
לשימוש בשמו ו/או בפרטיו ו/או בעבודתו ו/או בעיקריה במסגרת פרסומים בקשר עם תחרות
זו ו/או פרסומים אחרים של האוניברסיטה.
 .26האוניברסיטה מסירה מעליה כל אחריות למשלוח העבודות או טפסי ההגשה ,על
נספחיהם ,באמצעות הדואר האלקטרוני.
 .27יובהר כי רישומי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה על קבלת טפסי ההגשה באמצעות
הדואר האלקטרוני ,הינה הראיה הבלעדית והמכרעת לקבלת טפסי ההגשה.
 .28עצם ההשתתפות בתחרות תיחשב כהסכמה ,אישור והצהרה כי המשתתף בה קרא תקנון זה,
מסכים לכל תנאיו ומחויב לפעול על פיהם ,וגם אם לא קרא את התקנון ,הוא מסכים כי תקנון
זה יחול עליו כאילו קרא אותו ויחייבו לכל דבר ועניין .המשתתף מחויב לשמור על כללי התנהגות
נאותים ולא לפעול בניגוד לכל דין.
 .29האוניברסיטה תהיה רשאית בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא לפעול
כדלקמן  -להפסיק או לבטל את התחרות ו/או לשנות את תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאי
ההשתתפות בתחרות ו/או לשנות את תקופת התחרות ו/או את המועדים ו/או את גובה
המלגה ו/או כמות הזוכים ,וכל משתתף מוותר על כל טענה בנוגע לכך.
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 .30מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה מובהר ,כי האוניברסיטה לא תישא באחריות במקרה של
מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו ,לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם
תחרות זו ו/או תקנון זה ו/או המלגה נשוא התחרות.
 .31האוניברסיטה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות בגין קיצור תקופת
התחרות ,ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם
ההשתתפות בתחרות ,ו/או בקשר למלגה ,לרבות נזקים מחמת כוח עליון ,תאונות ,מחלות,
גניבות ,אובדן של כל נכס ,עגמת נפש וכו' ,ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה
משתתף על סמך השתתפותו בתחרות זו ו/או זכייתו במלגה.
 .32בכל מקרה לא תהיה למשתתף שזכה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד עורך התחרות וכל
גוף אחר הקשור בה ,או מי מטעם מי מאלה ,בכל עניין ודבר הקשור ,במישרין או בעקיפין,
בתחרות זו ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל הקשור לאופן ביצוע התחרות ,לאופן
בדיקת העבודות המועמדות ולאופן קבלת ומימוש המלגה.
 .33האחריות למימוש המלגה הינה על הזוכה בלבד .האוניברסיטה לא תישא באחריות בגין
אי מימוש המלגה ו/או אי ביצוע ההשתלמות ,כולה או חלקה ,על ידי המועמד הזוכה.
 .34מובהר כי כל מס ,ניכוי או דרישה לתשלום מס ,מכל סוג שהוא ,יהיו באחריותו של הזוכה ועל
חשבונו בלבד .האוניברסיטה תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס ,אם יידרש לכך על פי
הדין ,את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור .האוניברסיטה לא תהיה חייבת בתשלום מס
כלשהו בקשר לזכייה.
 .35בכל מקרה ,היה ויוכח כי עקב רשלנות האוניברסיטה או מי מטעמה נמנע ממשתתף
מלהשתתף בתחרות ו/או לזכות במלגה ,ו/או במקרה בו יעלה משתתף טענה ו/או תביעה
בקשר לתחרות ,וזו תמצא מוצדקת ,יוגבל הפיצוי המרבי לו יהיה זכאי משתתף כאמור לעלות
של  ₪ 5,000בלבד.
 .36לשאלות ופרטים נוספים בכל הנוגע לתחרות ניתן לפנות לראש בית הספר להיסטוריה ,פרופ'
יוסי ציגלרjziegler@univ.haifa.ac.il :
 .37בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורך נוחות בלבד ,והוראותיו מתייחסות גם לנקבה
משתמע.
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נספח א' לתקנון  -הצהרה לזוכים
אוניברסיטת חיפה מתכבדת להעניק לך מלגת בתר -דוקטורט לשנה"ל_____________
בעקבות זכייתך בתחרות ועל מנת לאפשר לך להתמסר למחקר.
כתנאי לקבלת המלגה יש למלא את פרטיך להלן ולהצהיר כדלקמן:

אני ,הח"מ _____________ ,נושא ת.ז .מס' _____________ ,מצהיר ומאשר
בזאת כי:
.1

זכייתי במלגה לא הושגה תוך הפרת התקנון ו/או בניגוד לתנאיו וכי במידה ויתברר
אחרת ,אני מתחייב להשיב את המלגה בחזרה מבלי לפגוע בסעדים ובזכויות של
האוניברסיטה על פי כל דין.

.2

קיבלתי את המלגה לידי ,וכי אין ולא תהיה לי ו/או למי מטעמי כל תביעה ו/או טענה
ו/או דרישה נגד אוניברסיטת חיפה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנובע מהתחרות או
המלגה.

.3

אני מסכים ששמי והעבודה שהגשתי ,או עיקריה ,יותרו לפרסום של האוניברסיטה ואני
מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בנוגע לפרסום כאמור ו/או לשימוש בשמי
ובעבודתי במסגרת פרסומים בקשר עם תחרות זו ו/או פרסומים אחרים של
האוניברסיטה.

.4

ידוע לי שסעיף  )29(9לפקודת מס הכנסה קובע כי מלגה הניתנת לסטודנט למימון שכר
הלימוד או לצורך קיומו בתקופת לימודיו ,אשר ניתנה לו בתקופת לימודיו במוסד
לימוד ומחקר תהא פטורה ממס ,כל עוד לא ניתנה בעד המלגה כל תמורה מצד
הסטודנט .מלגה כוללת ,לעניין זה ,מענק ,פרס או פטור מתשלום .ידוע לי כי מלגה
שלא תקיים את תנאי סעיף  )29(9דלעיל ,כגון ,שניתנה שלא בתקופת לימודיו של
הסטודנט כהגדרתה בסעיף ,או שניתנה בעד המלגה תמורה מצד הסטודנט ,לא תזכה
בפטור ממס .לפיכך ידוע לי כי יתכן ואדרש לשלם בעתיד מס ,על חשבוני ,מן המלגה
שהוענקה לי .תשלום המס יהיה בדרך של ניכוי במקור או בכל דרך אחרת ואני
מאשר/ת זאת.

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

על החתום________________________ :
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