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תקנון והנחיות -תוכנית המלגות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי כלכלת ישראל – מחזור ג',
תשע"ז -תשע"ח
ע"ש ג ד ב ו נ ה ז ” ל  ,מ י כ ה ג ל ע ד ז ” ל  ,ב א ר י ח ז ק ז ” ל  ,ע מ ו ס מ י ל ר ז ” ל
ע ו ב ד י אגף התקציבים במשרד האוצר שנפלו במלחמת יום הכיפורים.



 .1מטרות התכנית
א .עידודוהרחבתהמחקרהאקדמיעלכלכלתישראל-הןבתחומיהמאקרווהןבתחומי
המיקרו.
ב .עידודמחקריםכלכלייםתומכיהחלטהבסוגיותליבהבהןעוסקמשרדהאוצרעלאגפיו
השונים.
ג .מתןאפשרותלדוקטורנטיםמצטייניםבתחומי"כלכלתישראל"להקדישאתמלואזמנם
ללימודיםויצירתתנאיםלסיוםמוצלחשללימודיהדוקטורט.


.2המלגות
א.

הוועדהלתכנוןולתקצובתעניקמדישנהעד 4מלגותדו -שנתיותלדוקטורנטיםמצטיינים
בתחומי"כלכלתישראל" .


ב.

כלמלגההינהבסך50,000ש"חלשנה(במחיריתקציבתשע"ו),למשךשנתיים.


ג.

המלגותמיועדותלסטודנטיםלתוארשלישיבתחומי"כלכלתישראל"הנמצאיםבשלבשל
הגשתתוכניתהדוקטורטלאישוראושתוכניתהדוקטורטשלהםכבראושרה.

ד.

מתןהמלגההינובכפוףלתנאיםהבאים :
( )1המלגאים מתחייבים כלפי האוניברסיטה/החוג לכלכלה/מינהל עסקים:
 לסייםאתעבודתהמחקרתוךשתישנותהמלגה.
 לא לעבוד לשם הכנסה ,למעט עזרה בהוראה באוניברסיטה ,ואף זאת באישור
בכתב ממנחה עבודת הדוקטורט ובהיקף שלא יעלה על  2שעות הוראה שבועיות
למשךשנתייםבלבד. 


לבקש את אישור האוניברסיטה/המחלקה/חוג  ,לכל הפסקה בעבודת המחקר
לתקופהשלששהחודשים אויותר.האוניברסיטהלא תאשראתהפסקת עבודת
המחקרליותרמשנהאחת.

( )2החוג/מחלקה לכלכלה/מינהל עסקים נדרש:


לאלהעסיקאתהמלגאי/תעלחשבוןהמלגה .



להביאלידיעתהמלגאיאתתקנוןהתכניתואתחובותיווזכויותיודלעיל .



להקיםמאגרנתוניםעלבוגריהתכניתשיכלולאתהמידעהבא:אמצעישמירת
קשרעםבוגריהתכנית(דואלאו/וטלפון),מידעאודותהשתלבותםשלהבוגרים
בחיים האקדמיים בתחומי ההוראה והמחקר ,העסקתם במכוני מחקר וכן
השתלבותםבשוקהפרטי.

( )3 מתן המלגות הינו בכפוף לסעיף  11בכללי המועצה להשכלה גבוהה  ובהתאם לכללי
זכויותהסטודנטכפישנשלחולמוסדותע"יהמל"גביום.28.2.2012 

 .3תהליך בחירת המועמדים על ידי האוניברסיטאות
א .כלאוניברסיטהתוכללהגישעד 4מועמדיםלמלגה.אתתיקיהמועמדים,הטבלההמרכזת
וכל החומר הנלווה ,יש להגיש ב 5-עותקים  לות"ת עד ליום  (1.6.2016כל עותק של תיק
מועמד בשקית ניילון נפרדת) וכן לשלוח בדואר האלקטרוני לכתובת המייל:
 .moshe@che.org.il הגשת מועמדות תעשה רק באמצעות האוניברסיטאות .לוחות
הזמנים הפנימיים של המוסדות מחייבים את המועמדים.
ב.
ג.



לפחות  50%מהמועמדים שיוגשו ע"י המוסד למלגה יהיו נשים.במידהוהמוסדאינויכול
לעמודבתנאיזה,יפרטמדוע?

ג.המועמדיםלמלגהיהיו:
:1סטודנטיםשתוכניתהדוקטורטשלהםבתחומי"כלכלתישראל"כבראושרה. 
 :2סטודנטים בתחומי "כלכלת ישראל" שהתקבלו ללימודי תואר שלישי (דוקטורט)
ונמצאיםבשלבהגשתההצעהלתוכניתהדוקטורט.במקרהזהאישורתוכניתהדוקטורט
בהמשךיהווהתנאילקבלתהמלגה .

בשני המקרים אישור תכנית הדוקטורט יהיה לא יותר משנה לפני מועד בחירתו של
המועמדע"יהאוניברסיטה .

ד.

לגביכלמועמדתגישהמחלקה/חוגלכלכלה/מינהלעסקים :


טופסהגשתמועמדיםמלא(מצ"בהטופס) .



קורותחיים,כוללגליונותציוניםותעודותגמרשלתאריםקודמים.



תקצירהצעתהמחקר) עד8עמודים)



המלצותשלמנחהאושנימנחיםשלעבודתהדוקטורט.

תהליך בחירת הזוכים

4

א .ועדה מטעם ות"ת  תהיה מופקדת על השיפוט האקדמי של המועמדים ועל בחירת
הזוכים.תפקידיהועדהמטעםות"תהםכדלקמן :
( )1לבחוןאתנתוניהמועמדיםהמוגשיםלות"ת.
( )2לבחוראתהזוכיםלקבלתהמלגה.
בחירת הזוכים תעשה על בסיס כלל ארצי (ולא מוסדי) ,על-פי מצוינות אקדמית ,בכפוף
לקריטריוניםשייקבעוע"יהוועדה .


 .5נוהלי דיווח ותשלום

א.

האוניברסיטהתגישלות"תעדה15-באוגוסטבכלשנה :


דיווח אקדמי 1ודיווח כספי על המלגאים בשנת הלימודים הנוכחית בכל המחזורים.
הדיווחהאקדמייהיהחתוםע"ירקטורהמוסדוהדיווחהכספייהיהחתוםע"ימורשי
החתימההמוסמכים .



רשימת המלגאים הממשיכים לשנת הלימודים הבאה בצרוף אישור על המשך רצף
לימודיהם.



האוניברסיטהתודיעלות"תעלכלהפסקתלימודיםהעולהעל6חודשים .



אישורעלקבלתתוארד"רלגביהמלגאיםשנסתיימההשנההשנייהשלקבלתהמלגה .

1מצ"במתכונתלדו"חהתקדמותאקדמיתלמלגאיהתכניתהממשיכים .



התחייבותעלעמידתהאוניברסיטהבתנאיםהמפורטיםבסעיף2בתקנון .


ב.

על סמך דיווחים אלה תעביר ות"ת את כספי המלגות בגין השנה כולה עבור המלגאים
הזכאיםמכלהמחזורים .
אם יחולו שינויים לאחר תאריך הדיווח ידווחו שינויים אלה לות"ת עד ה - 31בדצמבר
באותהשנהוההתחשבנותבגינםתיעשהבשנההעוקבת.

