
 

 

 

מחזור  – כלכלת ישראלמלגות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי תוכנית ה -תקנון והנחיות

 גתשפ"-בפ"תש
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י  ד ב ו  במלחמת יום הכיפורים.אוצר שנפלו ה  במשרדאגף התקציבים ע

 

 הנחיות כלליות:

  כל תוכניות מלגות המצויינות של הות"ת מיועדות אך ורק לבעלי אזרחות ישראלית או

 בעלי מעמד של "תושב קבע".

 זמנית בשנה נתונה.-אין להגיש מועמד/ת ליותר מתוכנית מלגות אחת של ות"ת בו 

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

 במחזורים קודמים.

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

 
 

 מטרות התכנית. 1

 

הן בתחומי המאקרו והן בתחומי  -עידוד והרחבת המחקר האקדמי על כלכלת ישראל .א

 המיקרו.

בהן עוסק משרד האוצר על אגפיו עידוד מחקרים כלכליים תומכי החלטה בסוגיות ליבה  .ב

 השונים.

מתן אפשרות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי "כלכלת ישראל" להקדיש את מלוא זמנם  .ג

 ללימודים ויצירת תנאים לסיום מוצלח של לימודי הדוקטורט.

 

 המלגות .2
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שנתיות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי  -דומלגות  4הוועדה לתכנון ולתקצוב תעניק מדי שנה עד  .א

 "כלכלת ישראל".

 

 .שנתיים, למשך (בפ"תשש"ח לשנה )במחירי תקציב  50,000כל מלגה הינה בסך   .ב

 

המלגות מיועדות לסטודנטים לתואר שלישי בתחומי "כלכלת ישראל" הנמצאים בשלב של  .ג

 רה.הגשת תוכנית הדוקטורט לאישור או שתוכנית הדוקטורט שלהם כבר אוש

 

 מתן המלגה הינו בכפוף לתנאים הבאים:  .ד

 :ה/מינהל עסקיםלהחוג לכלכ/המלגאים מתחייבים כלפי האוניברסיטה (1)

  שתי שנות המלגה.לסיים את עבודת המחקר תוך 

  לא לעבוד לשם הכנסה, למעט עזרה בהוראה באוניברסיטה, ואף זאת באישור בכתב

שעות הוראה שבועיות למשך  2ממנחה עבודת הדוקטורט ובהיקף שלא יעלה על 

 שנתיים בלבד. 

 לכל הפסקה בעבודת המחקר המחלקה/חוג /לבקש את אישור האוניברסיטה ,

תאשר את הפסקת עבודת  לתקופה של ששה חודשים או יותר. האוניברסיטה לא

 המחקר ליותר משנה אחת.

 

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

 .לא להעסיק את המלגאי/ת על חשבון המלגה 

 .להביא לידיעת המלגאי את תקנון התכנית ואת חובותיו וזכויותיו דלעיל 

  להקים מאגר נתונים  על בוגרי התכנית  שיכלול את המידע הבא: אמצעי שמירת

עם בוגרי התכנית ) דואל או/ו טלפון(, מידע אודות השתלבותם של הבוגרים קשר 

בחיים האקדמיים בתחומי ההוראה והמחקר, העסקתם במכוני מחקר וכן 

 השתלבותם בשוק הפרטי.

בהתאם לכללי זכויות ו בכללי המועצה להשכלה גבוהה 11מתן המלגות הינו בכפוף לסעיף (  3)           

 .        28.2.2012שנשלחו למוסדות ע"י המל"ג ביום הסטודנט כפי 

 

 על ידי האוניברסיטאות תהליך בחירת המועמדים. 3

 .1.7.2021עד ליום הגשת המועמדים/ות למלגה הינה  .א

 

 מועמדים למלגה. 4עד כל אוניברסיטה  תוכל להגיש   .ב

 

והמוסד יעלה את תיהמועמדים בקבצי פ.ד.פ  הינה מקוונת, המועמדים/ות למלגה הגשת  .ג

)קובץ אחד לכל תיק מועמד( למערכת הממוחשבת של מלגות הות"ת בהתאם להנחיות 

 שימסרו למוסדות. 



ועדה מטעם ות"ת  תהיה מופקדת על השיפוט האקדמי של המועמדים ועל בחירת הזוכים.  .ד

 תפקידי הועדה מטעם ות"ת הם כדלקמן:

 ים המוגשים לות"ת. לבחון את נתוני המועמד (1)

 לבחור את הזוכים לקבלת המלגה.  (2)

, בכפוף מצוינות אקדמיתפי -)ולא מוסדי(, על כלל ארציבחירת הזוכים תעשה על בסיס 

  לקריטריונים שייקבעו ע"י הוועדה.

סטודנטים לתואר שלישי שתוכנית הדוקטורט שלהם היא בתחומי  "כלכלת  המועמדים למלגה יהיו .ב

לגבי המשק הישראלי. המועמדים יהיו ישירות ישראל", או תחום אחר בכלכלה שיש לו השלכות 

סטודנטים שתוכנית הדוקטורט שלהם כבר אושרה, וסטודנטים שנמצאים בשלב הגשת ההצעה 

מועמד  כנית הדוקטורט בהמשך יהווה תנאי לקבלת המלגה(.לתוכנית הדוקטורט  )במקרה זה אישור תו

שתוכנית הדוקטורט שלו אינה עוסקת ב"כלכלת ישראל" במישרין, יסביר במסגרת בקשת המלגה את 

 הרלבנטיות של מחקרו לבעיות המשק הישראלי.

. במידה והמוסד אינו יכול מהמועמדים שיוגשו ע"י המוסד למלגה יהיו נשים 50%לפחות  .ג

 בתנאי זה, יפרט  מדוע? לעמוד

 חלקה /חוג לכלכלה/מינהל עסקים:מלגבי כל מועמד תגיש ה  .ד

 .)טופס הגשת מועמדים מלא ) מצ"ב הטופס 

 .קורות חיים, כולל גליונות ציונים ותעודות גמר של תארים קודמים 

 עמודים( 8עד  ( תקציר הצעת המחקר 

 . המלצות של מנחה או שני מנחים של  עבודת הדוקטורט 

 

 נוהלי דיווח ותשלום. 4

 בכל שנה: יוליב 1-האוניברסיטה תגיש לות"ת עד ה .א

 ודיווח כספי על המלגאים בשנת הלימודים הנוכחית בכל המחזורים.  1דיווח אקדמי

הדיווח האקדמי יהיה חתום ע"י רקטור המוסד והדיווח הכספי יהיה חתום ע"י מורשי 

 החתימה המוסמכים.

 הלימודים הבאה בצרוף אישור על המשך רצף  רשימת המלגאים הממשיכים לשנת

 לימודיהם.

 חודשים. 6על כל הפסקת לימודים העולה על  תודיע לות"ת  האוניברסיטה 

  של קבלת המלגה  השנייהאישור על קבלת תואר ד"ר לגבי המלגאים שנסתיימה השנה. 

  בתקנון. 2התחייבות על עמידת האוניברסיטה בתנאים המפורטים בסעיף 

 

דיווחים אלה תעביר ות"ת את כספי המלגות בגין השנה כולה עבור המלגאים על סמך  .ב

 הזכאים מכל המחזורים.

בדצמבר באותה  31 -אם יחולו שינויים לאחר תאריך הדיווח ידווחו שינויים אלה לות"ת עד ה

 שנה וההתחשבנות בגינם תיעשה בשנה העוקבת. 

                                                 
 מצ"ב מתכונת לדו"ח התקדמות אקדמית למלגאי התכנית הממשיכים. 1


