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מתו ן ללימודים מתקדמים רשאי לבטל את המלגה בכל עת, במקרים שהתלמיד לא יעמוד בדרישות האקדמיות או יפסיק לימודיו באוניברסיטה )בין מיוזלתשומת לבך, עפ"י התקנון, הדיק

דעתו של הדיקן ובאם נמצא התלמיד חייב  ולובין מיוזמת האוניברסיטה(. כמו כן, תבוטל המלגה ע"י הדיקן ללימודים מתקדמים אם יתברר כי ניתנה על סמך פרטים כוזבים, וכן על פי שיק
ובמועדים שייקבעו ע"י  בעבירת משמעת ע"י רשויות המשמעת של האוניברסיטה. בכל עת של ביטול המלגה, יחויב התלמיד להחזיר את הסכומים שקיבל ע"ח המלגה בשיעורים

 האוניברסיטה.
לך להתמסר ללימוד ולמחקר. הסכום המצוין לעיל ניתן לך כמלגה שהאוניברסיטה החליטה להעניק לך בגין הצטיינותך בלימודים/מצבך הסוציו אקונומי, וזאת על מנת לאפשר  הערה:

לצורך קיומו בתקופת לימודיו, אשר ניתנה לו בתקופת לימודיו  ( לפקודת מס הכנסה קובע כי מלגה הניתנת לסטודנט למימון שכר הלימוד או29)9ברצוננו להסב את תשומת ליבך כי סעיף 
מענק, פרס או פטור מתשלום. מלגה שלא תקיים את תנאי   במוסד לימוד ומחקר תהא פטורה ממס, כל עוד לא ניתנה בעד המלגה כל תמורה מצד הסטודנט. מלגה כוללת, לעניין זה,

ודיו של הסטודנט כהגדרתה בסעיף, או שניתנה בעד המלגה תמורה מצד הסטודנט, לא תזכה בפטור ממס. לפיכך יתכן ותידרש/י ( דלעיל, כגון, שניתנה שלא בתקופת לימ29)9סעיף 
 לשלם בעתיד מס, על חשבונך, מן המלגה שהוענקה לך. תשלום המס יהיה בדרך של ניכוי במקור או בכל דרך אחרת.
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 לכבוד
 ראשי חוגים/ ראשי ביה"ס

 יו"רי ועדות דוקטורט 
  כ א ן

 
 שלום רב, 

 פ"אתש –מלגות נשיא לתלמידי מסלול ישיר לדוקטורט  -הנדון: "קול קורא" 
 

 .מלגות למסלול ישיר לדוקטורט  15תעניק הרשות ללימודים מתקדמים  פ"אתשבשנה"ל 
מטרתן של מלגות אלה לאפשר לסטודנטים המצטיינים ביותר במסלול, להקדיש את מירב זמנם ללימודים ולמחקר 

 שנים. 5עד  4מיטביים שיאפשרו להם סיום לימודים מוצלח בפרק זמן של וליצור תנאים 
 המלגה היא שנתית. מועמדות למלגה זו ניתן להגיש בסמסטר א' בלבד.

 
 : תנאי סף להגשת מועמדות

 .ול הישיר לדוקטורטיחלו את לימודי התואר השלישי במסל פ"אתשהמלגה מיועדת לתלמידים שבשנה"ל 
החוג/ הפקולטה במלגה  תתזכה א ולא ישיר לדוקטורט בלבד בקבלת המועמד ללימודי מסלולהענקת המלגה תותנה 

 במידה ולא יתקבל ללימודים.
 

למסלול הישיר של תנאי הסף  לוכלמבאינם עומדים אשר חסרים בהם מסמכים ושתיקים של מועמדים לא יתקבלו  
 המלגה כמפורט להלן :

 
 )שנה א' במסלול הישיר(:למתקבלים למסלול הישיר לאחר סיום תואר ראשון 

(  הינו בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, והשיג בלימודי התואר הראשון ציון של 1

 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד.    90

 (  מילא דרישות נוספות שנקבעו על ידי החוג.2

 
 )שנה ב' במסלול הישיר(:ל הישיר לאחר שנת לימודים אחת במסגרת לימודי המוסמך למתקבלים למסלו

הינו בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, והשיג בלימודי התואר הראשון ציון  (1

 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד.    90של 

לפחות,  90משוקלל של  בציון מחצית מתכנית הלימודים בהיקף שלקורסים הצגת ציונים מספריים ב (2

 לפחות.  90והגשת עבודה סמינריונית שזכתה לציון 

 (  מילא דרישות נוספות שנקבעו על ידי החוג.3

 
 : גובה המלגה

 בהתאם לחלוקה הבאה: ₪ 195,000למתקבלים למסלול הישיר לאחר סיום תואר ראשון )שנה א' במסלול הישיר(, 
 ₪ 23,000שני(      בשנה הראשונה )במסגרת לימודי תואר

 ₪  28,000)במסגרת לימודי תואר שני(          הבשנה השניי
 ₪   48,000בשנה השלישית )כשהצעת המחקר מאושרת(    
 ₪  48,000בשנה הרביעית                                                    
 ₪  48,000בשנה החמישית                                                  

 בהתאם לתקנון הרל"מ השנים 5-בנוסף יקבלו הסטודנטים מלגת שכ"ל ל
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 למתקבלים למסלול הישיר לאחר שנת לימודים אחת במסגרת לימודי המוסמך )שנה ב' במסלול הישיר(, 
 בהתאם לחלוקה הבאה: ₪ 172,000

 ₪ 28,000בשנה הראשונה )במסגרת לימודי תואר שני(      
 ₪  48,000)כשהצעת המחקר מאושרת(         הבשנה השניי

 ₪   48,000בשנה השלישית                                                   
 ₪  48,000       בשנה הרביעית                                            

 בהתאם לתקנון הרל"מ השנים 4-יקבלו הסטודנטים מלגת שכ"ל לבנוסף 
 

 הליך בחירת המועמדים
יינתנו שני מועדים להגשת מועמדות למלגה.  כלומר תתבצע בשתי פעימות,  1פ"אתשחלוקת המלגות תעשה בשנה"ל 

 מיונים השני.הלסבב  אוטומטיתהמועמדים שלא ייבחרו בסבב המיונים הראשון, יעברו 
 

)על פי סדר עדיפות, מהראשון/ה ועד האחרון/ה( כל חוג להגיש לדיקן הפקולטה רשימה מדורגת יתבקש בשלב הראשון 
 של המומלצים לקבלת המלגה ותיקיהם.

 
בשלב השני יעביר דיקן הפקולטה לדיקן ללימודים מתקדמים את מועמדי הפקולטה, בצירוף מכתב נלווה הכולל דירוג 

 הבקשות. 
דים מתקדמים יאשר את מכלול הבקשות למלגות נשיא בהתאם לשיקולי המוסד, האפשרויות התקציביות הדיקן ללימו

 ונתוני המועמדים. הדיקן ללימודים מתקדמים יתחשב בדירוג הפקולטה אך לא יתחייב לפעול על פיו.
 

 קריטריונים לבחירת המועמדים

 ראשון(.מצוינות אקדמית )גיליונות ציונים+אישור זכאות לתואר  .1

 .יכולת השתלבות )בטווח הארוך( בסגל האקדמי של המוסדות להשכלה גבוהה  .2

 .הישגים לימודיים ומחקריים שיבואו לידי ביטוי בהמלצות ובקורות חיים  .3

 . לא תתאפשרנה בקשות להחרגה לעניין זה . משרה 25%התחייבות המועמד/ת שלא לעבוד למעט  בהוראה בלבד ולא מעל  .4

 י של המועמד/ת ביחס לקבוצת התייחסות )מחלקה, חוג וכו'(.מיקומו/ה  היחס .5

ניסיון מחקרי בלימודי התואר הראשון: ציוני סמינרי מחקר ו/או מחקר מודרך ע"י חוקר בתחום ו/או   .6
 עבודה כעוזר/ת מחקר בתשלום (.

 
 תנאים נוספים המהווים בונוס אך אינם גורעים

  .פרסומים מדעיים בכתב עת מדעי שפיט .1

 .השתתפות פעילה בכנסים מדעיים .2

  .תרומה לקהילה ופעילות התנדבותית .3
 

 : עם אישור המלגה המלגאי/ת מתחייב/ת כלפי האוניברסיטה

 ,מירבשנים ל 4למלגאים שהחלו לימודיהם אחרי סיום תואר ראשון, או  ,למירבשנים  5לסיים את עבודת המחקר תוך  .1
לימודים אחת בתואר השני. תלמידים שלא יעמדו בתנאי המלגה יתבקשו מלגאים שהחלו את לימודיהם לאחר שנת ל

 להשיב את כספי המלגה במלואם.

 25%לא לעבוד לשם הכנסה, למעט בהוראה ובמחקר באוניברסיטה בלבד ובהיקף שלא יעלה על    .2
 משרה.

 .מנחה העבודה(לא להגיש בקשה להחרגה בעניין תעסוקה )בין באמצעות רשויות החוג ו/או הפקולטה ו/או    .3

לבקש אישור האוניברסיטה לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ששה חודשים או יותר.    .4
 האוניברסיטה לא תאשר הפסקת לימודים ליותר משנה אחת. 

                                                 
  6.5.2015, תשע"ו  7.3.2012תשע"ב  ,  .7.201121  תשע"א החלטות ישיבת ועדת מלגות מוסדית 1
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  :מסמכים נוספים שיש לצרף לבקשה

    חתום.מודפס וטופס בקשה 

  . קורות חיים בשפה העברית 

 ני.גיליונות ציונים לתואר ראשון וש 

 .אישור זכאות לתואר ראשון/ תעודה, במידה ויש 

 חת ממנחה אהמדגישות את יכולותיו המחקריות, הצטיינותו, מדוע הנו ראוי למלגה זו וכיו"ב,  שתי המלצות מנומקות
 הדוקטורט והשנייה מאיש סגל המכיר את המועמד ויכולותיו המחקריות.

 

מלגות תואר שלישי ברשות ללימודים מתקדמים, קומה אש מדור לרעל הפקולטות להגיש את מכלול הבקשות 

 הבקשות יוגשו בקלסר , על המסמכים להיות חתומים ידנית..  , מגדל אשכול2504חדר  25

 לחומר יצורף טופס המדרג את המועמדים בחתימת דיקן הפקולטה.  

 מועדי ההגשה יהיו כדלקמן: 

  18.6.2020עד  יישלחותשובות , 3.6.2020 רביעי יוםעד ל -פעימה ראשונה 

  2.8.2020עד  יישלחותשובות    19.7.2020 ראשון עד ליום -פעימה שניה 

 

 

 ב ב ר כ ה ,
 

 
 ברק-לילי אורלנדפרופ' 

 הדיקן ללימודים מתקדמים
 
 
 
 
 
 
 

 :יםהעתק
 , נשיארון רובין פרופ'
 , רקטורגוסטבו משפרופ' 

 דיקני פקולטות
 , מזכיר אקדמיד"ר שרון לינק

 סיגלית רג'ואן, ראש מינהל הרשות ללימודים מתקדמיםגב' 
 ראשי מנהל פקולטטיים

 גב' מוריאל בורג, ראש מדור מלגות תואר שלישי
 עוזרות מנהליות לראשי החוגים
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