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 "ג סיון תשפ"בי

 2022יוני  12
 לכבוד

 ראשי חוגים
 יו"ר ועדות חוגית לתואר שני

 ע.מ. לראשי החוגים
 כ א ן

 
  גפ"תש -קול קורא  למלגות לסטודנטים מצטיינים לתואר שני מהאוכלוסיה החרדית   הנדון: 

 
 מטרות התכנית 

להמשיך ללימודי תואר שני מחקרי במוסודת להשכלה גבוהה ולאפשר להן  התכנית נועדה לעודד סטודטים מצטיינים מקרב האוכלוסיה החרדית
ללימודים ומחקר תוך סיום לימודיהם תוך שנתיים. בנוסף, נועדה התכנית להרחיב את כמות הסטודנטים מהאוכלוסיה  להקדיש את מלוא זמנם

 הגבוהה. החרדית לפנות ללימודי תואר שלישי ולהשתלב בקרב הסגל האקדמי במוסדות להשכלה 
  והיא מיועדת לצרכי קיום המלגאים ותשלום שכ"ל.  ג()במחירי תקצי תשפ"₪  41,000גובה כל מלגה  

 
 : תנאי סף להגשת מועמדות

 ים: התלמיד למד מכתה ט' עד י"ב נב"  -לשון ההגדרה) יות מל"גינמל"ג/ות"ת ל"מיהו חרדי" על פי מדיוגשו אך ורק מועמדים/ות העומדים בהגדרת ה

או במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד   2008 –וך תרבותיים ייחודיים, תשס"ח ªך תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חיינובמוסד ח

 ).ך"ונמשרד החי המצוי בפיקוח אחר של  ות: התלמידה למדה מכתה ט' עד כתה י"ב במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדיתנבהחינוך. 

 ולא יותר משלוש שנים מתאריך הזכאות  למלגה יהיו בעלי תואר ראשון ממוסד ישראלי אשר מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה יםהמועמד
 לתואר הראשון. עבור עתודאים, משך השרות הצבאי לא יכלל במניין שלוש השנים. 

 בישראל  קרלשנה"ל הראשונה בלימודי תואר שני עם עבודת גמר באחת מאוניברסיטאות המח מן המניין יםבפועל כתלמיד המועמדים התקבלו
  . גפ"לול הישיר לדוקטורט בתשסאו במ

 
 : מקבלת המלגה מתחייבת כלפי האוניברסיטה

מחדש בתום השנה הארכת המלגה לשנה נוספת תשקל  לסיים את לימודיו, כולל כתיבת עבודת הגמר, תוך שנתיים מיום תחילת קבלת המלגה. .א
 הראשונה של קבלת המלגה . 

 . ללמוד בהיקף מלא .ב

 להגיש דו"חות התקדמות במועד עליו ידע הזוכה במלגה מיד עם קבלת הודעת הזכייה.   .ג
 

 : ת המלגה מתחייבת כלפי האוניברסיטה/מקבל

כולל כתיבת עבודת הגמר, תוך שנתיים מיום תחילת קבלת המלגה. הארכת המלגה לשנה נוספת תשקל מחדש בתום  הלימודיםלסיים את  .א
 השנה הראשונה של קבלת המלגה . 

 . ללמוד בהיקף מלא .ב

לתחום טית נאי שהעבודה רלוונשעות עבודה שבועיות, ובת 8ות בהיקף שלא יעלה על ניוכלו לעבוד בתקופת המלגה בעבודות שו ת.המלגאי .ג

 .עבודת הגמר נחההלימודים/מחקר ובאישור בכתב ממ

 להגיש דו"חות התקדמות במועד עליו ידע הזוכה במלגה מיד עם קבלת הודעת הזכייה.   .ד

וסף למלגה זו, יהיה נקים שמקורם בתקצוב ציבורי בנית במלגות ובמע.טנהסטוד תה.ה, במקרים בהם זכמלגותיעת כפל נת להבטיח מנעל מ .ה
וע כפל. נוספים, במטרה למנלבחור בין מלגה זו או מקורות אחרים. ועדת השיפוט שומרת לעצמה את הזכות לבחון את המקורות הה .ועלי

 .ושא זהנטי בנלפרט בטופס המועמדות את מלוא המידע הרלוו ית מתבקשת.הסטודנט

 
 .  אחדכקובץ  pdf  טבדוא"ל בפורממועמדות הלהגיש  את תיק הגשת   המועמדים מתבקשים

 . לא תנתנה הארכות.  14.8.2022מועד ההגשה עד ליום ראשון   tvigoda@univ.haifa.ac.il יש לשלוח לכתובת:  התיק המלאאת 

 
 : תיק ההגשה יכלול

 )טופס הבקשה של המועצה להשכלה גבוהה  )מצ"ב.  

  התארים והאם הוענקו בהצטיינות, או בהצטיינות יתירה, פרסים וכד'(קורות חיים )תוך ציון.  

 מכתב זה  הלימודיםחופשי )ולא פורמאלי( על הרקע האישי והמקצועי ועל תחום  נוןבסג. המכתב ייכתב כתב אישי )עד עמוד( לחברי הוועדה מ

 .דבות, עבודה, הרקע לבחירה במסלול לימודים זה וכיו"בנהת ,יכול לכלול פירוט אודות הרקע האישי, המשפחתי והחברתי, מקומות לימודים

 גליונות ציונים של התואר הראשון שיכלול גם את מיקומו/דירוגו היחסי של המועמד ביחס למסיימים במחזורו בתחום לימודיו.  
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  התואר ולצרף את התעודה מיד )אם טרם הוענקה תעודה יש להגיש מכתב מהמוסד המעיד על הזכאות לקבל את אישור זכאות לתואר ראשון
  .עם קבלתה(

  שתי המלצות מאנשי סגל אקדמי בכיר שלימודו את המועמד/ת בתואר הראשון במידת האפשר יוגשו המלצות של אנשי סגל מהמוסד בו
 . התקבל המועמד לתואר שני

 אישור רשמי על קבלה ללימודים . 
 
 

 בתודה על שיתוף הפעולה,

 
 סיגלית רג'ואן

 הרשות ללימודים מתקדמיםראש מינהל 
 

 העתק:
 , רקטורגור אלרואיפרופ' 
 דיקן ללימודים מתקדמים ברק,-לילי אורלנדפרופ' 

 גב' ציפי גליל, רמ"ד מלגות לתואר שלישי


