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 נהשל ₪ 40,000סכום המלגה 
 

 חטיבת וידרא במרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית
שנת מ החלבאוניברסיטת חיפה תעניק מלגת דוקטורט 

 :עבור 2020-2019 ףהלימודים תש"
 

תחום הספנות והנמלים הקשור מחקר ב
 (מזרח הים התיכון והים האדוםישראל )ל

 
 והנמלים הספנות בתחומי המחקר את לחזק נועדה המלגה

 .בתחום צעירים חוקרים ולעודד בישראל
 

הצעות ההצעה פתוחה לכל מחקר בתחום הספנות והנמלים אך 

 :יזכו לקדימותבתחומים להלן 

 תעבורה ימית מ/אל ישראל בשעת חירום 

 בישראל ימי אדם כוח והסמכת הכשרת מדיניות 

  חישוב, ניתוח והצגת נתונים בתחום הספנות והנמלים בשיטות

 Big Dataמתחום 
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 :נאי המלגהת
 בכל החוגים המלגה מיועדת לתלמידי תואר שלישי באוניברסיטת חיפה 

 סיום לימודיהם נותרו לפחות שנתיים למועדשו

  תשולם על פי עמידה היא ו לשנה₪  40,000גובה המלגה יעמוד על סך

 באבני דרך

  המלגאי/ת מתחייב/ת לציין ע"ג הדוקטורט והפרסומים הנלווים אליו כי

 ואסטרטגיה מדיניות לחקר במרכז וידרא חטיבתהמחקר נעשה בתמיכת 

 חיפה באוניברסיטת ימית

 לחקר רכזעל ידי המ הנערכים מעת לעת כנסים וימי עיוןהמחקר ב הצגת 

 ימית ואסטרטגיה מדיניות

  בנושא המחקר בספר ערוך( פרקיםפרסומים )כגון מאמרים או  2כתיבת ,

 .ימית ואסטרטגיה מדיניות לחקר מרכזפרסומי הבמסגרת  וזאת

 בסדנאות החוקרים ימי עיון ומפגשים שוטפים, השתתפות ומעורבות ב

 ימית ואסטרטגיה מדיניות לחקר המרכז במסגרת פעילותהמתקיימים 

 

 :הבקשה לקבלת המלגה תכלול
  על  קצר: יש לכלול רקע עמודים 5עד  הצעת המחקרמכתב כוונות בדבר

וכיוונים  תודולוגיהמ, ת המחקר, תרומהמחקר מטרותהנושא הנחקר, 

 ראשוניים לשאלת המחקר

  ופרטי קשרקורות חיים 

 חטיבת הרלוונטיות לתחומי המחקר ב)ציון  לבקשת המלגה מכתב נימוק

 ופירוט בנוגע למקורות מימון נוספים, אם ישנם( וידרא

  שני מכתבי המלצה: אחד ממנחה/י העבודה והשני מחבר סגל אקדמי בכיר 

 
המועמדים מתבקשים לשלוח את הבקשה בקובץ אחד )למעט מכתב ההמלצה אשר 

. 1920 דצמברב 31-עד ה egonen@campus.haifa.ac.il  ישלחו בנפרד( לכתובת 
 איון.המועמדים המתאימים יוזמנו לר

ההחלטות בנוגע למלגה , 04-8288757/361 בטלפון קשר ליצור ניתן נוספים לפרטים
יתקבלו על ידי ועדת המלגות של חטיבת וידרא במרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה 

 ימית.
 

 

 


