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 קול קורא

 
 

 ע"בלשנת הלימודים תשמשרד החקלאות ופיתוח הכפר לתלמידי מוסמך ודוקטור מלגות 
(2102-2100 ) 

 

מכריז על הפעלת תכנית מלגות בשנת הלימודים תשע"ב  החקלאות ופיתוח הכפר משרד
בישראל ( הכפר 01%בנושא האורגניזם השלם בחקלאות )לתלמידי מוסמך ודוקטור מצטיינים, 

 .(01%, וקרקע ומים )(01%)
 

באחד מהמוסדות לתוארי מוסמך ודוקטורט המבצעים את מחקרם לתואר לתלמידים המלגות מיועדות 

המלגות מיועדות  במכוני המחקר של מינהל המחקר החקלאי.האקדמיים בארץ כהגדרתם במסמך זה  /או 

כמוסד אקדמי נחשב מוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המל"ג, למימון תקציב המחקר של הסטודנט הזוכה. 

 להעניק תואר שלישי.  והוא זכאי , קרקע ומים,החקלאות ,הביולוגיה מישיש בו מעבדות מחקר בתחו

מטרת התכנית היא לעודד תלמידים מצטיינים לתואר מוסמך או דוקטור, ללמוד ולעסוק במחקר 

, כולל התמחות בחקלאות האורגניזם השלםבנושאים בעלי משמעות אגרונומית מובהקת, המעמידים במרכז את 

משמעות חקלאית. הזוכים במלגות   בענף חקלאי, בקבוצת גידולים, במערכות יצור חקלאיות או בתהליך בעל

 ת.יחקלאה , ההדרכה והתעשייהההוראה ,אמורים להוות עתודה למערך המחקר

סוציולוגיה, תלמידים מצטיינים לתואר מוסמך או דוקטור הלומדים בחוגים יינתנו מלגות לבנוסף, 

גיאוגרפיה, תכנון עיר, תכנון עיר ואזור, לימודי עיר ואזור ואדריכלות, כלכלה, קרקע ומים, מטרולוגיה, 

יזמות ; תיירות כפרית וחקלאית; תכנון במרחב הכפרימים הבאים: תחובאחד או יותר מ במחקרים העוסקים

; שימור קרקע השלטון המקומי במרחב הכפרי;ההתיישבות הכפרית )תהליכים, תמורות(; במרחב הכפרי

 לוגיה חקלאיתמטאורוומים; 

 
 
   מלגות לתלמידי מוסמך. א

  :זכאים להגיש מועמדות למלגה

ובתנאי שנושא עבודת הגמר לתואר  ומעלה, 58 הואתלמידים לתואר מוסמך שממוצע ציוניהם לתואר בוגר  .1

 באחד מיעדי המלגות המפורטים לעיל.מוסמך יעסוק 

רשאים להגיש בקשות לקבלת מלגה בשנת  בשנה קודמתתלמידי מוסמך שזכו במלגות האורגניזם השלם  .2

לימודיהם השנייה לתואר, אך לא תהיה להם עדיפות על פני תלמידי מוסמך המגישים מועמדותם לראשונה. 

לא תוענקנה מלגות לתלמידי מוסמך בשנת לימודיהם השלישית לתואר. הגשת בקשה למלגת המשך מותנית 

ודים של החוג, כמקובל. הבקשה להמשך המלגה תלווה באישור תכנית המחקר של התלמיד ע"י ועדת הלימ

 עמודים( שיתאר את עיקר הממצאים שהושגו בשנת המחקר הראשונה. 2-9בדו"ח קצר )

מקבלי המלגה יבחרו מתוך  ₪.   00,111 עדתלמידים לתואר מוסמך יהיו זכאים למלגה שנתית בגובה  .3

 לימודי המוסמך ואת נושא עבודת הגמר. המועמדים שיגישו בתחילת שנת הלימודים תשע"ב את תכנית 

 

באחד כי המחקר אכן יעסוק הבקשה תלווה במכתב מהמדריך הכולל תיאור קצר של מטרות המחקר, שיעיד 

 מיעדי המלגות המפורטים לעיל.
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תלמידי מוסמך שבקשתם מוגשת לראשונה בשנת המחקר השנייה לתואר יגישו תכניות לימודים ותכנית מחקר 

 מאושרות וכן מכתב מהמדריך כנ"ל. 

 ניתן לבצע באחד מהמוסדות האקדמיים בארץ ו/או במינהל המחקר החקלאי. מוסמךאת עבודת המחקר לתואר 

 

 לתואר דוקטור מצטיינים לתלמידים מלגות . ב

 :זכאים להגיש מועמדות למלגה

תלמידים מצטיינים לתואר דוקטור לאחר שתכנית המחקר שלהם אושרה ע"י הוועדה לתלמידי מחקר  .1

ועפ"י  )תלמיד לתואר דוקטור שלב ב'(. מקבלי המלגות יבחרו עפ"י הצטיינות בלימודי הבוגר והמוסמך

התאמת נושא המחקר ליעדי תכנית המלגות. בעת הגשת הבקשה למלגה יהיה על התלמיד להגיש לוועדת 

המלגות את תכנית המחקר המאושרת, וכן מכתב מהמדריך המאשר שהמחקר הוא אכן בעל מאפיינים 

 יעדי תכנית המלגות. התואמים את 

גיש בקשות לקבלת מלגה בשנת הלימודים תלמידים לתואר דוקטור שזכו במלגה בשנה קודמת רשאים לה .2

הגשת בקשה  , אך לא תהיה להם עדיפות על פני תלמידי דוקטורט המגישים מועמדותם לראשונה.בתשע"

, שבאמצעותו ניתן להיווכח שהמחקר אלמלגת המשך מותנית בהכנת סיכום מקוצר של העבודה בתשע"

 .אכן תואם את מטרות תכנית המלגות

  ₪ 21,111 עדור יהיו זכאים למלגה שנתית בגובה תלמידים לתואר דוקט .3

קורא.את עבודת המחקר לתואר דוקטור היש לציין את הליך הבחירה. הוא מפורט  במכתב לדיקן אבל לא בקול 

 בארץ ו/או במינהל המחקר החקלאי.ם יניתן לבצע באחד מהמוסדות האקדמי

הוא יחויב להחזיר את  –התואר מכל סיבה שהיא במידה וסטודנט שקיבל מלגה יפסיק את לימודיו לפני קבלת 

 כספי המלגה.

 

 . אופן הגשת המועמדות ג

 . דקן המשנה של כל מוסד אקדמי מלגה ניתן לקבל במשרדיהטפסי בקשה לקבלת 

 .20.2.2102 עד לתאריך המשנה של כל מוסדלמשרדי דקן העתקים  8 -בהבקשות תוגשנה 

לדיון בפני ועדת המלגות המוסדית. הקריטריונים שינחו את הוועדות הבקשות שתוגשנה בכל מוסד תובאנה 

המוסדיות יכללו: הצטיינות בלימודים; מידת ההתאמה של נושא עבודת הגמר למטרות תכנית המלגות; אי זכייה 

קודמת במלגות משמעותיות ממקור ציבורי אחר, וכן נושאים נוספים כמפורט בקול הקורא ועל פי המשקלות 

ת שם. בתום הדיונים תגיש כל וועדה מוסדית את רשימת השמות שהומלצו לזכאות במלגות, לפי המצוינו

הקריטריונים שפורטו לעיל, כולל הנמקותיה, ל"צוות ההיגוי המרכזי לנושא מלגות האורגניזם השלם בחקלאות 

 ופיתוח הכפר".

 


