
 

 

 
 תכנית מלגות ע"ש המר לתלמידי תואר שני באוניברסיטאות

 לבוגרי מוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות 

 

 בתשפ" -תקנון והנחיות

 
 הנחיות כלליות:

 

  כל תוכניות מלגות המצויינות של הות"ת מיועדות אך ורק לבעלי אזרחות ישראלית
 או בעלי מעמד של "תושב קבע".

 
 זמנית בשנה נתונה.-ד/ת ליותר מתוכנית מלגות אחת של ות"ת בואין להגיש מועמ 

 

  אין להגיש מועמדים/ות שכבר הוגשו כמועמדים למלגה )בין אם זכו ובין אם לא
 זכו(, במחזורים קודמים.

 
 .על המוסדות והמועמדים/ות לעמוד בכל תנאי התקנונים של תוכניות המלגות 

 

 

 מטרת התכנית .1

מצוינות במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות לעודד את הנועדה התכנית 

ולאפשר מעבר פתוח של סטודנטים בינם לבין המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה 

לימודיהם לתואר שני  הממשיכיםמלגות לסטודנטים בדרך של הענקת  האוניברסיטאות

 .מחקרי באחת מן האוניברסיטאות בארץ

 

 המלגות .2

 .בכל שנה מלגות  12ות"ת תעניק עד  .א

  .ומיועדת לצרכי קיום המלגאי/ת (בפ"תשבמחירי )ש"ח  40,880המלגה בסך של   .ב

 קביעת הזוכים תיעשה ע"י ועדה בודקת שתמונה ע"י יו"ר ות"ת.    .ג

בשלב א' ייבחרו הזוכים על סמך הישגיהם )ציונים והמלצות של מורים וראש המוסד(  .ד

הלימודים הראשונה בתואר השני. במוסד בו למדו לתואר ראשון ויקבלו מלגה לשנת 

בשלב ב' ייבחנו המלגאים שנית בוועדה על סמך הישגיהם באוניברסיטה ותובא 

 לשיקול הוועדה הארכת מלגתם לשנה נוספת.

 :עמידה בתנאים הבאיםב המתן המלגה מותנ     .ה

 ( קבלה והתחלת לימודים לתואר שני מחקרי באחת האוניברסיטאות בארץ.1)

         ולהימנע מעבודה מחוץ ללימודים, פרט  מלאם במלגה ללמוד בהיקף על הזוכי (2)   

 שעות  4 -בהיקף של לא יותר מ במוסד בו הם לומדיםלעבודה כעוזרי הוראה ומחקר 

 שבועיות.
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לסיים את לימודי התואר השני, כולל עבודת הגמר,  על הזוכים במלגה להתחייב (3)   

לא תוארך מלגה לשנה שנייה אם נראה  ה.תוך שנתיים מיום תחילת קבלת המלג

 שהמלגאי לא יסיים את לימודיו בתוך אותה שנה.

  

      תוגש בקשה ע"י המלגאי , מהתנאים דלעילבהם לא יתקיים אחד , חריגיםמקרים ב 

שבמקרה הצורך יביא את הנושא  ,ע"י יו"ר הוועדה בחןבקשה זו ת .והמוסד בו הוא לומד

 .  להחלטת הוועדה

 

 

 בחירת המועמדים   .3

 תנאי סףא. 

, תלמידי השנה האחרונה ללימודי סטודנטים מצטיינים המועמדים למלגה יהיו (1)

בשנה התואר הראשון באחת המכללות האקדמיות בארץ, אשר בכוונתם ללמוד 

  לימודי תואר שני מחקרי באחת האוניברסיטאות בישראל.העוקבת 

 

. במידה והמוסד אינו מהמועמדים שיוגשו ע"י המוסד למלגה יהיו נשים 50%לפחות ( 2)             

 .יכול לעמוד בתנאי זה, יפרט  מדוע

 

  סגן הנשיא לעניינים אקדמיים של המכללה.המועמדויות יוגשו לות"ת דרך לשכת )3)              

 

 נהלי הגשהב. 

 :לוח הזמנים( 1) 

  יש  סגן הנשיא לעניינים אקדמים.שכת הגשת המועמדים לות"ת תעשה דרך ל

)כל  11.7.202יום לעד  של כל תיק מועמד העתקים מלאים 5להעביר לות"ת 

בעותק יש להעביר חומרי המועמדים  עותק של תיק מועמד בשקית ניילון נפרדת(

 he.org.ilmoshe@cלכתובת הדואר האלקטרוני :  קשיח וכן בקבצים

  תקבענה לוחות זמנים פנימיים לצורך הגשת המועמדים עד לתאריך המכללות

 ל.  לוחות זמנים אלה מחייבים את המועמדים.ישלע

  תאריך ישיבת הוועדה.לפני את החומר עד שבועיים  וקבליהוועדה חברי 

 

 על המועמדים להמציא:  (2)  

 ציוני סמסטר א' של השנה  )כולל התואר הראשון לימודי  גליונות ציונים של

את מיקומו היחסי של המועמד ביחס  וכן  האחרונה ללימודי התואר הראשון( 

גליונות הציונים יתייחסו לציוני המועמד  .)מחלקה, חוג וכו'( לקבוצת התייחסות

 עד לשלב הגשת המועמדות למלגה.

 ונה במידה ויש בידי המועמד את ציוני הסמסטר השני של שנת הלימודים האחר

 לתואר הראשון, יעביר אותם.

 .תקציר קורות חיים 
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  שלימדו את המועמד/ת בתואר ראשוןשתי המלצות מאנשי סגל בכיר . 

  מכתב עליו חתום המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים או נשיא המוסד ובו פירוט

 שיקולי המוסד בהגשת המועמד/ים למלגה

 

 

 בחירת הזוכיםשיקול דעת בהנחיות ל. ג

בלימודי התואר הראשון, פוטנציאל אקדמי שגים לימודיים יה – אקדמית מצויינות .1

 לקבלה ולסיום לימודי התואר השני המחקרי.

יילקחו בחשבון נושאים נוספים כגון אישיות המועמד )מנהיגות, יוזמה וכו'(, נסיבות  .2

 .על המועמד תולידי ביטוי בהמלצ בואומיוחדות ותרומה לקהילה ולחברה כפי שי

 

 הלי דיווח ותשלוםנ.   4

 , ע"י זוכה המלגה,יוגש לות"ת, ביולי 15-בתום כל שנה אקדמית, ולא יאוחר מיום ה .2

 דיווח על התקדמות לימודיו/ה יחד עם גיליון ציונים. 

בה נקלט המועמד  בכל שנה, לאחר קבלת הדיווחים, יבוצע התשלום לאוניברסיטה  .3

של ות"ת בתכניות הייעודיות,  בהתאם לנהלים המקובליםללימודי תואר שני מחקרי 

 בתשלום אחד עבור כל המלגאים.

 

 

 

 

על האוניברסיטאות הקולטות יהיה להצהיר כי כספי המלגות הועמדו במלואם לרשות 

 המלגאי/ית

 

 


