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 מדעית ת נשיא המדינה למצוינות וחדשנותותקנון מלג

 מבוא  .1

מלגות נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית ניתנות על מנת לעודד הכשרה ומחקר 

מודעות האת  מגוונים, להעלות םיימדע מיםלהאיר בזרקור תחו, אקדמי איכותי

מדעית, תמרץ מחקר ועשייה ללמטרות ולתחומים בהם יחולקו המלגות,  יתהציבור

 ביא לקידום המצוינות והחדשנות המדעית בישראל.להו

 

 הנושא השנתי .2

באותה ההצטיינות מלגות את הנושא השנתי בתחומו יינתנו כל שנה נשיא המדינה יבחר 

 .)להלן: "הנושא השנתי"( שנה

 

 נשיא המדינה מלגות .3

 בתחום הנושא השנתי, בהתאם להקצאה שתעמיד הצטיינותבכל שנה יוענקו מלגות  .א

ה על נלא תעלת נשיא המדינה ומלג ועדת העיזבונות לרשות בית הנשיא, למטרה זו.

 . מלגהל₪  022,222

 דוקטורט.יינתנו לזוכים, לשם קידום תכנית מחקר ל מלגות נשיא המדינה .ב

 

 ות נשיא המדינהמלגהזכאים לקבלת  .4

למועמדים שעמדו על פי החלטתה של ועדת המלגות  נהת נשיא המדינה תוענקומלג .א

 בכל התנאים הבאים: 

אזרח ישראלי, תושב קבע או בעל מעמד עולה )כמוגדר במשרד על המועמד להיות  (1

 .ולה )כמוגדר במשרד לקליטת עלייה(הפנים( או בעל מעמד אזרח ע

באחד בישראל  ד לקראת תואר שלישיהלוממן המניין על המועמד להיות סטודנט   (0

חוק המועצה להשכלה גבוהה, כמשמעותו ב ,מהמוסדות המוכרים להשכלה גבוהה

 בישראל. )להלן: "מוסד להשכלה גבוהה"(. 1551התשי"ח 

על ידי המוסד , שאושרה תוכנית מחקר לדוקטורטעל המועמד להיות בעל  (3

לא יותר משנה, טרם הגשת המועמדות, והמתפרסת להשכלה גבוהה בו הוא לומד, 

 שנים מיום אישור התוכנית. ארבעעל פני לא יותר מ
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עמד להיות בוגר תואר שני במוסד להשכלה גבוהה בהצטיינות, או על המו (4

בעל אישור ללימודים לתואר בעל ציוני גמר מקבילים או בהצטיינות יתרה או 

 שלישי ממוסד להשכלה גבוהה במסלול ישיר לדוקטורט.

 .על תוכנית המחקר להיות בתחום הנושא השנתי הנבחר (5

לקבלת מלגת נשיא  , לא יהיה זכאי נון זהעל פי תק יבל את מלגת נשיא המדינהשק מי .ב

 בשנית.המדינה 

במידה ולא  ,כללנשיא המדינה מלגות את שלא להעניק להחליט ועדת המלגות רשאית  .ג

 ימצאו מועמדים מתאימים.

 

 ת נשיא המדינהוהגשת מועמדות לקבלת מלג .5

 על המועמד להגיש את הבקשה על גבי טופס ההגשה המצורף כנספח א' לתקנון זה. .א

 בנוסח המצורף כנספח ב' לתקנון זה.חתום על ידו, כתב התחייבות  לצרףל המועמד ע .ב

הסכמתו  על ,הוא לומד בו ,המוסד להשכלה גבוההמאת אישור  צרףעל המועמד ל .ג

 .לתקנון זה המצורף כנספח ג'בנוסח  ולהעביר את המלגה באמצעות

גבוהה על המועמד לצרף שתי המלצות מאת חברי סגל בכיר במוסד להשכלה  .ד

י המועמד, בהתחשב באמות המידה המתייחסות לתוכנית המחקר ולכישור

  תקנון זה.ה ל7סעיף רטות בופהמ

תוכנית המחקר, אשר תכלול את נושא המחקר, מטרות תמצית על המועמד לצרף את  .ה

ומקוריות של המחקר המוצע )עד המחקר ושיטות המחקר, תוך התייחסות לחדשנות 

 שישה עמודים(.

 ל המועמד לצרף את כל המסמכים המפורטים להלן:עבנוסף,  .ו

תעודת זהות או מסמך המעיד על היות המועמד תושב קבע או בעל מעמד  -

 עולה או בעל מעמד אזרח עולה. 

או תדפיס ציונים  אישור לימודים מהמוסד להשכלה גבוהה בו לומד המועמד -

 .המעיד על היותו סטודנט מן המניין

, ותאריך סיום צפוי להגשת של המועמד רטאישור תוכנית המחקר לדוקטו -

 עבודת הדוקטורט.

 .של המועמד קורות חיים -

, של רשימת פרסומים, עבודות מחקר, פרסים, מאמרים, ככל שישנם -

 .המועמד

 .של המועמד תעודות לתארים אקדמאים -
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 גיליונות ציונים של המועמד לתואר ראשון ושני. -

אישור קבלה למסלול ישיר  אישור על הצטיינות בלימודים בתואר שני או -

  .(4א )4ם המעידים על עמידה בתנאי סעיף או מסמכים אחרי לדוקטורט

 טופס הבקשה והמסמכים הנלווים יוגשו בעשרה עותקים. .ז

 

 אופן קבלת מלגות נשיא המדינה .6

   יםדהלומ מן המניין סטודנטיםמלגות נשיא המדינה יינתנו לזוכים כל עוד הינם א. 

ת המחקר ומקדמים את תכני, במוסד להשכלה גבוהה בישראל שלישי לקראת תואר

להם. הלדוקטורט, שאושר  

על פני שלוש שנים או למשך כל תקופת עריכת המחקר  ותפרסית נשיא המדינה ומלגב. 

 , לפי המוקדם. דוקטורטל לסיום הלימודיםעד לדוקטורט 

יהם באמצעות המוסדות באופן אישי, אך יועברו אלמלגות נשיא המדינה יינתנו לזוכים   .ג

סכום המלגה יופקד במלואו על ידי לשכת נשיא  להשכלה גבוהה בהם הם לומדים. 

בידי המוסד להשכלה גבוהה בו לומד הזוכה, סמוך להודעה על הזכייה.  סכום  המדינה

לעניין חלוקת ו ובהתאם לנהלי מוסד, על בסיס חודשיה ולק לזוכה על ידיחהמלגה י

 .מלגות מסוג זה

על ידי המוסד להשכלה גבוהה בלבד ולא ייגבה  יםאת הזוכ ושמשית נשיא המדינה ומלגד. 

 .ותלצורך חלוקת המלג ,מכל סוג שהוא תשלוםאו כל גורם אחר, 

. על הזוכה מוטלת החובה להעביר לידי לשכת נשיא המדינה מדי סיומה של כל שנה ה

וסד להשכלה גבוהה, אישור מן המ עד לסוף חודש אוקטובר,לכל המאוחר אקדמית, 

היה סטודנט לתואר שלישי באותו הוא בו הוא לומד על כך שבמהלך השנה האקדמית 

 דוקטורט.עריכת המחקר לבקידום  הוא ממשיךמוסד להשכלה גבוהה וכי 

מדי סיומה של כל שנה  בה להעביר לידי לשכת נשיא המדינה. על הזוכה מוטלת החוו

לסוף חודש אוקטובר, אישור מן המוסד להשכלה גבוהה בו עד לכל המאוחר אקדמית, 

במהלך השנה שחלפה, תוך ציון הסכומים ך שהמלגה הועברה לזכותו הוא לומד, על כ

 .אליושהועברו 

לדוקטורט, תפקע זכאותו לקבלת מלגת נשיא  לימודיו. במידה והזוכה מפסיק את ז

להשכלה  הועברה למוסדש המדינה והעברת המלגה אליו תופסק. יתרת סכום המלגה

  תוחזר לאפוטרופוס הכללי באמצעות לשכת נשיא המדינה. גבוהה
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לדוקטורט  לימודיועל הזוכה מוטלת החובה להודיע ללשכת נשיא המדינה על הפסקת  .ח

 .באופן מיידי

, מיד בסמוך לאחר הפסקת להעביר לידי לשכת נשיא המדינההחובה מוטלת . על הזוכה ט

על כך שהופסקה  שור מן המוסד להשכלה גבוהה, בו הוא לומדאי לדוקטורט, לימודיו

, ממועד הפסקת עריכת המחקר ם המלגהוכהעברת המלגה אליו, וכי יתרת ס

 ללשכת נשיא המדינה. לדוקטורט, הוחזרה

 

 ועדת המלגות, מינויה ודרכי עבודתה   .7

אש לצורך בחירת הזוכים ימונו על ידי נשיא המדינה חברי ועדת מלגות, ויושב ר .א

 .ועדת המלגות

הועדה תורכב משבעה עד תשעה חברים, שיכללו חמישה עד שבעה מומחים בעלי  .ב

שם בתחום הנושא השנתי, אשר אחד מהם יכהן כיושב ראש ועדת המלגות, נציג 

 .לשכת נשיא המדינה ונציג ועדת העיזבונות. מספר חברי הועדה יהיה אי זוגי

 המדינה ות תעמוד על שנה. נשיאתקופת כהונתו של כל אחד מחברי ועדת המלג .ג

רשאי להאריך את תקופת כהונתם של כל אחד מחברי ועדת המלגות לתקופות 

 .נוספות, בהתאם למומחיותם ולתחום הנושא השנתי

 .וד ענייניםהתחייבות להימנע מניגטופס חברי ועדת המלגות יחתמו על  .ד

את  ,לעיל 4 שהתקיימו בהם הוראות סעיף מבין המועמדים, ועדת המלגות תבחר .ה

 . בהחלטתה על הענקת המלגות, תשקול הועדה את אמות המידה הבאות: הזוכים

רמה מדעית שתיבחן על בסיס מצוינות מדעית, חדשנות ומקוריות של  .1

  .המחקרתכנית 

 .המחקר תכנית המדעית של החשיבות .0

, שתיבחן על פי בהירות הצגת הנושא, תיאור תכנית המחקראופן הצגת  .3

  .ושיטות המחקרמטרות המחקר 

על בסיס ציוני המועמד בלימודים קודמים, הישגי המועמד שיבחנו  .4

 פרסים, מאמרים, המלצות וכו'. 

במסגרת בחינת המועמדויות, רשאית ועדת המלגות לפנות אל המועמדים בבקשה  .ו

לקבלת פרטים נוספים, חוות דעת, המלצות נוספות וכיוצ"ב. כן תהיה הועדה 

 ים לראיון אישי בפניה. רשאית לזמן את המועמד

המחקר בהתאם לתוכנית  ,חלוקת המלגה סיוםתקבע מועד  ועדת המלגות .ז

 .על ידי המוסד להשכלה גבוהה בו לומד הזוכה שאושרהלדוקטורט 

 החלטתה של ועדת המלגות על הזוכים תהא מנומקת.  .ח
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ועדת המלגות תהא רשאית לקבוע לעצמה נהלי עבודה פנימיים שיסייעו בידה  .ט

את תפקידה, מעבר להוראות תקנון זה, ובלבד שלא יסתרו את הוראות למלא 

 תקנון זה.

 

 שונות .8

 -מודעה על האפשרות להגשת מועמדות לקבלת מלגת נשיא המדינה )להלן  .א

עיתון אחד  -המודעה( תפורסם בישראל לפחות פעם בשנה, בשני עיתונים יומיים 

הערבית, לכל הפחות, המתפרסם בשפה העברית, ועיתון נוסף, המתפרסם בשפה 

 ותוצג באופן קבוע באתר האינטרנט של לשכת נשיא המדינה.

המודעה תכלול הודעה על הנושא השנתי, וכן פרטים ליצירת קשר, לעיון בתקנון  .ב

 .זה ולקבלת טפסים להגשת מועמדות לקבלת מלגת נשיא המדינה

ך על ידו מלגת נשיא המדינה תוענק על ידי נשיא המדינה בכל שנה, בטקס שייער .ג

 בלשכת נשיא המדינה. 

מנכ"ל לשכת נשיא המדינה ימנה אחד מעובדי לשכת נשיא המדינה לממונה על  .ד

 מלגת נשיא המדינה בבית הנשיא.

בכל ישיבה של ועדת המלגות ישתתף הממונה על מלגת נשיא המדינה. לממונה על  .ה

 מלגת נשיא המדינה לא תהא זכות הצבעה.

ה על מלגת נשיא המדינה ומנציג המחלקה ועדה מקדימה, המורכבת מהממונ .ו

המשפטית בלשכת נשיא המדינה, תבדוק את כל הבקשות להגשת מועמדות 

לתקנון  5ו 4לקבלת מלגת נשיא המדינה, ורק הצעות העומדות בדרישות סעיפים 

 זה יועברו לבחינתה של ועדת המלגות.

השכלה ולמוסדות להממונה על מלגת נשיא המדינה אחראי להודיע לזוכים  .ז

 על החלטת ועדת המלגות. גבוהה בהם הם לומדים, 

עד לפרסום הרשמי של החלטת ועדת המלגות, חייבים הכל, לרבות מקבלי  .ח

המלגה, חברי ועדת המלגות ועובדי לשכת נשיא המדינה לשמור על סודיות 

 ההחלטה.

רסומים שייעשו על ידו בקשר לעבודת ת החובה לציין בפלעל הזוכה מוט .ט

ת נשיא המדינה כי העבודה נעשתה בסיוע מלגת נשיא גלעליה זכה במהדוקטורט, 

 זבונות.יועדת הע הוקצתה על ידיהמדינה ש

 תקנון זה יפורסם באופן קבוע באתר האינטרנט של לשכת נשיא המדינה. .י

 תקנון זה כתוב בלשון זכר אך מתייחס לזכר ונקבה כאחד.* 


