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תידונה בקשות של תלמידי מוסמך הכותבים עבודת גמר,
ושל תלמידי דוקטור אשר תכנית המחקר שלהם אושרה,
וכן תלמידי מסלול ישיר לדוקטורט
המרכז מסתייע בקרן קיימת לישראל
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נספח לקול הקורא
תקנון מלגות "עמיתי הרצל"

1.

על פי מדיניות מרכז צ'ריק העוסק בתולדות הציונות ,היישוב ומדינת ישראל ,נדרש

שלהצעות המחקר לתואר שני ושלישי שתוגשנה למלגת "עמיתי הרצל" יהיה היבט היסטורי מובהק.
2.

קבלת מלגת "עמיתי הרצל" מוגבלת ללא יותר משלוש פעמים לסטודנט :פעם אחת ללימודי

למוסמך ופעמיים ללימודי דוקטורט.
.3

הזוכים במלגת "עמיתי הרצל" מתבקשים להודיע בכל עת על זכיות במלגות נוספות

באוניברסיטה העברית במהלך שנת המלגה של המרכז .מדיניות המרכז היא לאפשר מלגה בהיקף
של עד  ;100%תלמיד שעובר את הגבול הזה מלגתו תבוטל.
4.

זכייה במלגת "עמיתי הרצל" מחייבת את התלמידים להשתתף בכל פגישות הסדנה

השנתית של עמיתי הרצל ,ובפגישות פורום החוקרים של מרכז צ'ריק .כמו כן יתבקשו המלגאים
לתת הרצאה על מחקרם במסגרת סדנת העמיתים.
.5

בסוף שנת הלימודים על המלגאים להגיש למרכז צ'ריק דין וחשבון על התקדמותם בכתיבת

עבודת המחקר בגינה קיבלו את המלגה )מוסמך או דוקטורט(.
6.

המלגאים יעבירו למרכז צ'ריק עותק של עבודת המחקר בגינה קיבלו את המלגה ,ושל

פרסומים המתבססים על עבודה זו.
.7

המלגאים מתבקשים לציין בפרסומיהם ,המתבססים על המחקר האמור ,כי זכו לסיוע מפעל

עמיתי הרצל בנוסח שלהלן:
"המחקר זכה לסיוע מפעל 'עמיתי הרצל' של 'מרכז צ'ריק לתולדות הציונות ,היישוב ומדינת ישראל'
באוניברסיטה העברית ,בהשתתפות קרן קימת לישראל".

