
 
 

 לבאים מארה"ב ומקנדה בתר דוקטורטקרן צוקרמן להשתלמות מלגות 
 2022-2023לשנת 

 
 

) מיועדת Zuckerman Foundationלמות בתר דוקטור של קרן צוקרמן (תתכנית המלגות להש
שגים גבוהים מאוניברסיטאות בארה"ב או בקנדה המעוניינים להשתלם יבעלי ה לחוקרות וחוקרים 

באוניברסיטאות המחקר בארץ. מטרת המלגה היא להעמיק את שיתוף הפעולה האקדמי 
 ישראלי. -האמריקאי 

 
במסגרת תכנית המלגות  .גאוניברסיטת תל אביב תוכל לקלוט עד חמישה משתלמים בשנה"ל תשפ"

 ניתן לבצע גם השתלמות משולבת, שחלקה תתבצע בארה"ב או בקנדה. 
 

 .לשנה, תקציב נסיעות ומחקר 7,600$לשנה לתקופה של שנתיים ועוד  44,400$ סכום המלגה הוא
במקרים במימון המנחה.  2,000$-במימון קרן צוקרמן ו 50,000$מימון המלגה מתחלק באופן הבא: 

 השתלמות שלישית. מיוחדים תאושר המלגה גם לשנת 
 

 על המועמדים לעמוד בקריטריונים הבאים:
 .אזרחי ארצות הברית או קנדה .1
לעבודה וללימודים קבוע יוכלו להגיש מועמדות גם בעלי מסמכים המאפשרים להם אישור  .2

בארה"ב. נא תשומת לבכם כי בשנת הלימודים הקודמת נפסלה מועמדותם של אלו שהייתה 
 ברשותם ויזת לימודים ועבודה זמנית (כזו שתוקפה יפוג בזמן ההשתלמות). 

 . 2022באוקטובר,  1-שו את עבודת הדוקטורט לפני היבעלי תואר שלישי או כאלו שיג .3
המעיד על נכונות המנחה לקלוט את המועמד כמשתלם יש לצרף אישור או מכתב  .4

 באוניברסיטה. 
 

 :בשפה האנגלית להלן המסמכים הנדרשים
 , כולל התייחסות לפעילות מנהיגותית. קורות חיים .1
של כתבי העת בהם  Impact Factor-רשימת הכוללת לפחות שלושה פרסומים  ואת ה .2

 פורסמו. 
לדוקטורט. במידת האפשר יש לצרף מכתב שלושה מכתבי המלצה, כולל אחד מהמנחה  .3

 את לימודי התואר השלישי.  ת /המלצה מחבר סגל שאינו מהאוניברסיטה בה סיים המועמד
ובכללן לשוב לארה"ב או  לעתיד תוכניותיהםאת  יםהמועמדים הצהרה אישית בה מפרט .4

 קנדה בסיום ההשתלמות. 
 

 קרן צוקרמן:נא לקרוא בעיון את הנחיות ההגשה שפורסמו על ידי 
program-scholars.org/ourprograms/postdoc-https://zuckermanU2T/ 

 
קבעה שלושה מועדים אפשריים להגשה, ובהתאם לכך נקבעו גם מועדי ההגשה הפנימיים של  ןהקר

 ט את המועדים המופיעים בפרסום הקרן): (המקדימים במע האוניברסיטה
  '2021בדצמבר  7 –מועד א 
  '2022בינואר  25 –מועד ב 
  '2022במרס  24 –מועד ג 

 . shlomita@tauex.tau.ac.ilאל יש לשלוח  את מסמכי המועמדים
 

 בברכה,
 
 
 
 
 

  :העתק
 רקטור 

 הרקטורן סג
 המזכירה האקדמית
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