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-טסופו תויטנדוטס רובע תוגלמל תואכז ינועשב תושימג רבדב הינפ תואצות םוכיס
 ודליש תויטנרוטקוד
 עדמל ןמצייו ןוכממ רנידלוש היאמ 'פורפ , תירבעה הטיסרבינואהמ בינ השאמ 'פורפ ידי לע העצבתה תוליעפה
 .ןוירוג-ןב תטיסרבינואמ רמיר הליה ר"דו

 לארשיב תויזכרמה תוגלמה תונרקל השקבב )תומל״וח( תועיפשמו תודמול תורקוח ירבח ואצי 2020 תנשב
 היינפה ןכות .ודליש םישנל תואכז תכראה יבגל תטרופמו הרורב הרוצב בותכל טרוטקוד תוגלמ תלבק תורשפאמה
 :ןלהלדכ היה
 
 
 

 ודליש תויטנרוטקודטסופו תויטנדוטס רובע תוגלמל תואכז ינועשב תושימג :ןודנה

 בר םולש

 הימדקאב םישנ לש םלוה גוציי םדקל ותרטמו הנשה םקוהש "תועיפשמו תורקוח" םורופב תופתתשמ ונחנא
 תונימאמה ,ץראב תואטיסרבינואה לכב ריכבה ימדקאה לגסב תועיבק תולעב תורקוחמ בכרומ הז םורופ .תילארשיה
 רדגמ ימסח לש םינוש םיטביהב םיקסועה םיתווצל תקלוחמ הצובקה .ירדגמ ןויוושל הריתחל הבוחבו תוכזב
 .הימדקאב

 ,השמגהל לועפל ךרוצה תדימבו ,םייקה בצמה תא קודבל שקבמ ,םיפסונ םירקוחו תורקוח לש הכימתב ,ונלש תווצה
 הדיל לכ :םייתרקויה  ERC יקנעמב םייק המוד ןויער .ודליש תויטנדוטס רובע ,תונייטצהה תוגלמל תואכזה ינועשב
 .)טרוטקודה םויס רחאל םינשב ,םהלש הרקמב ,תרפסנה( השגהל תואכזה תא הכיראמ

 תובשוח ונא .תוניוצמ דודיעבו הימדקאב םיטנדוטסה תוכיא תאלעהל םינשה ךרואל ומרת םכלש תונייטצהה תוגלמ
 םישנ דודיעל תועודיה םיכרדה תחא .ירדגמ תויונמדזה ןויווש דודיעב יזכרמו בושח דיקפת םג םהל תויהל לוכיש
 ךישמהל תונייטצמ םישנ דדועל ידכ .הריירקו החפשמ לש בוליש תדבכמה הריווא תריצי הז הימדקאב ראשהל
 הניגב ךיראהלו סרפה תשגה ינפל תשחרתמש הדיל לכב ריכהל םיעיצמ ונא הדיל רחאל םג םיהובג םיגשיהל ףואשלו

 ינשל וניניעב רומשה דיקפת – םידלי לודיג לע ״תוצפל״ האב אל וז הכראהש ןייצל בושח .הנשב השגהל תואכזה תא
 תפסותש תונימאמ ונא .תינעדמה םאה לע הקנהו הדיל ,ןוירה לש דבכה ריחמב ריכהל אלא – תינויווש הרוצב םירוהה
 תונייטצה לולסמל רוזחלו ןפוד יאצוי םיגשיהל ףואשלו ךישמהל הריירקו החפשמ בלשל ורחב רשא םישנ דדועת וז
 .םהידלי תדיל רחאל םג הימדקאב

 תרקוח -  ןייטצמ ריעצ רקוח סרפל תואכז ןועש תכראה לע העידוה הימיכל תילארשיה הרבחה ,2020 יאמ שדוחב
 .ןאכ טרפומכ ,התואכז תפוקתב הנש לש הכראהל תעכ תיאכז הלש ןושארה יונימה ךלהמב הדליש

 ודליש תויטנרוטקודטסופו תויטנרוטקוד לש ןתואכז תא הנשב ךיראהלו המוד חורב לועפל וטילחת יכ הווקת ונא
 שי םא ,םכידי לע תולהונמה תוינכתב םיפסונ םישנא םעו םכתא שגפיהל וא חחושל חמשנ .טרוטקודה ךלהמב
  .םיפסונ תונויער וא הז ןויער םדקל ידכ ,ךרוצ ךכב

 

 
 
 ונייצ ןלוכ .הינפה לע ונל ודוהו אשונה תובישח תא ונייצ תונרקה לכ .ונינפ ןהילא תונרקה לכ ונילא ורזח הבוגתב
 ,תאז םע דחי .)םישיגמו םיצילממ ,תודעו ירבח לש םבל תמושתל( םייפיצפס םירקמב השמגהל תורשפאה תא
 תושקבו תישיא הינפ סיסב לע אלו( םירדגומו םיעודי םינוירטירק ויהיש דאמ בושח יכ תובתכתהו ןוידב ונכשמה
  .ןרקו ןרק לכ תובושת הזב תופרוצמ .)תוגרוח
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 תויעוצקמ תודוגא תרגסמב ,תודסומב תוימינפ תוגלמ רובע םימוד םיכלהמ ועצבתי דיתעב יכ תוצילממ ונא
 ...דועו
 

 :תונרקה תובוגת לש רצק םוכיס
 
 סמדא
 הנייהת םידליל תוהמיא" - ךכ ןונקתב בתכנ םינייטצמ םיריעצ םינעדמל סמדא תוגלמ תינכתל ןורחאה ארוקה לוקב
 ".הדיל לכל םישדח השישב ילאמיסקמה השגהה ליג תכראהל תויאכז
 לכל המלש הנשל דע ילאמיסקמה ליגה תא ךיראהלו הנש יצח ףיסוהל הטילחה הימדקאה ,ןכיתועצהל הנעמב
 םישדח השולש לש הפוקתל הגלמה תא איפקהל תויאגלמל םירשפאמ ,דימתמו זאמ ,ונא ,ךכ לע ףסונ .הדיל
 יכ הטילחה הימדקאה ןכבתכמ תובקעב .האפקהה תפוקת תא םילשהל ןהל םירשפאמ םג ,ןבומכו ,הדילה רחאל
 .םישדח השיש דעל בחרות הגלמה תאפקה תפוקת
  

 טרוטקוד תודימלתל דלישטור הד ןאירא תינכת
 ,תדלויה לש תדחוימ הינפ ךירצמש והשמ הז עגרכ( הדיל לשב היחד למרנל ןתינ דציכ קודבת דלישטור תינכת
 .)תודסומהו תורקוחה תעידיל תורשפאה תא איבהל יאדכ ןכל ,התוא רשאל רומאש דסומה םג אצמנ ךרדבו
  

 בידנה די תוגלמ
 ההובג תופידע שי יכ הארנ אל ןכלו טסופל האיציל ,טרוטקודה רחאל םינש שולשמ דע שיגהל תורשפא שי רבכ
 .הכראה דוע שקבל

 
Clore 

  יאמ שדוחב רבכ טלחוה 
“It is recognized that there may be exceptional circumstances, such as pregnancy, birth of child 
or illness, where an application may need to be postponed. Such exceptions will be considered 
individually". 

 – ימשר יוניש ןיא דוע לכ ךא ,תדחוימ הדעוו הינפ ךירצהל רומא אלו "ליגרה רדגמ אצוי" עוריא אל הז הדיל ונתעדל
 .תורקוחהו תודסומה תעידיל תורשפאה תא איבהל יאדכ

  ילאירזע
Faculty Fellowship for early career tenure track members, adopted the same approach as the 
ERC, allowing 18 months extension of the window of eligibility for every birth. International 
Postdoctoral Fellowship adopted a similar approach, and this is reflected in our Guidelines. 
Graduate Studies fellowship - during the application stage, the universities (who do the initial 
selection) can raise issues and there is flexible approach to maternity leave, paternity, medical 
leave, and other career interruptions.   
They will look to this matter (of automated extensions) regarding its relevance to PhD guidelines 
and will examine this issue toward the next Kol Koreh for our Graduate Studies track. 

 


