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 מכון לוי אשכול לחקר הכלכלה, החברה והמדיניות בישראל
 

מחקר לתלמידי מלגות  
8201, הישראלית החברה לחקר  

 
 

.היבטיה כל על בישראל החברה בחקר העוסקים במחקרים תומך אשכול מכון  

.בכתיבה או מחקרית בפעילות שעוסקים לדוקטורנטים מלגות מוצע  

.לשנה₪  10,000 עד המלגות גובה  

 

 למלגות זכאות תנאי

 .ישראלחקר החברה בב המרכזי שעניינם במחקרים לתמוך היא המלגות מטרת .1

 על עולה שערכן מלגות מקבלים שאינם', ב בשלב או' א בשלב מחקר תלמידי בקשות להגיש רשאים .2
125%. 

 (.רצופות לא או רצופות) היותר לכל שנתיים במשך מלגה לקבל ניתן .3

 של למינימום ערך-שווה בהיקף כתיבה או/ו למחקר זמנם את להקדיש להתחייב המלגות מקבלי על .4
 . משרה חצי

, מתחייבים מקבלי המלגה בחברה בישראל בשל מחויבות המכון להנגשת מחקריו לציבור הרחב .5
. הצילומים יערכו לקראת סיום (, אודות המחקר וממצאיוTEDלצלם הרצאה קצרה )ברוח הרצאות 

 . המכון יעניק סיוע בהכנת ההרצאה ובצילומה. תקופת המלגה ויחליפו את דו"ח המחקר הנהוג

 

 http://scholarships.huji.ac.il: המלגות אתר דרך הבקשות הגשת נוהל

 

 לאתר הנדרשים המסמכים את להעלות יש .815.02.201 הוא הצעות להגשת האחרון התאריך 

 :להלן בקישור המלגות

-https://scholarships2.ekmd.huji.ac.il/home/SocialSciences/SOC105
Pages/Default.aspx/2017 

 :הבאים הפריטים את תכלול בקשה כל

   ."מחקר לתלמידי למלגה בקשה" טופס .1

 .קורות חיים .2
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 :הבאים הפריטים את שתכלול( אחד מסמך) בקשה .3

 שנת במהלך המתוכננת והפעילות לדוקטורט שיוקדש הזמן היקף את המפרט מלווה מכתב .(א
, בישראל החברה לחקר המחקר נושא של הרלבנטיות את יסביר המכתב, בנוסף. המלגה

 .מאליה מובנת אינה זו שזיקה במקרים

 שהיא, (הביבליוגרפיה למעט) עמודים 3 בת מחקר הצעת יגישו' א בשלב הנמצאים דוקטורנטים - .(ב
 . המנחה אישור את שכוללת, ראשונית הצעה

 שהיא(, הביבליוגרפיה למעט) עמודים 3 בת מחקר הצעת יגישו' ב בשלב הנמצאים דוקטורנטים -     
 .מחקר לתלמידי הרשות י"ע שאושרה המלאה ההצעה של תמצית

 

 :המלצות

 עד, אשכול מכון לרכזת ישירות יועבר העבודה ממנחה המלצה מכתב כי לוודא הבקשה מגיש באחריות
 .להגשה הסופי לתאריך

 

 :חוזרות בקשות

 מפורט באופן יתייחסו המנחה המלצת והן המלווה המכתב הן, מימון של שנייה לשנה בקשה ומוגשת במידה
 המלגה אם, שעברה השנה וגם) אשכול ממכון מלגה התקבלה כבר שבה בשנה ההתקדמות ולקצב להיקף

 (.לפניכן התקבלה
 

 

   .4708 חדר החברה מדעי בניין, אשכול מכון רכזת, מונייר דיאנהגב' ל לפנות נא לבירורים

  eshkol@mail.huji.ac.il ל"בדוא או 5881344-02' בטל

 
 
 

 
 
 

 
מיכל פרנקל' פרופ  

 מנהלת מכון לוי אשכול
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