
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 באוניברסיטאות מחקרי תכנית מלגות לתלמידי תואר שני

 ליוצאי אתיופיה

 פ"גתש-פ"ב', תשאמחזור  -תקנון והנחיות

 
 הנחיות כלליות:

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

 או בעלי מעמד של "תושב קבע".
 

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

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

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

 

 מטרת התכנית .1

 באוניברסיטאות המחקר בישראל. שניללימודי תואר  לעודד סטודנטים יוצאי אתיופיה לפנות .1

 

מצטיינים יוצאי אתיופיה להקדיש את מלוא זמנם ללימודיהם ובכך  למאסטרנטיםלאפשר  .2

 לקצר את משך לימודיהם עד לקבלת התואר.

 

 להגדיל את מס' המועמדים ללימודי דוקטורט מקרב יוצאי אתיופיה. .3

 

 

 המלגות .2

טודנטים יוצאי אתיופיה הנמצאים בשנה ב' של מידי שנה מלגות לסות"ת תעניק  .א

 התואר השני.

 )במחירי תשפ"ב( והיא תינתן לתקופה של שנה אחת.₪   41,000גובה המלגה הינו  .ב

המלגה יעודכן כל שנה סכום . לצרכי קיום המלגאי/ת ולתשלום שכ"להמלגה מיועדת  .ג

 מדד המחירים לצרכן.על בסיס 
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 :תנאי המלגה

גשו סטודנטים יוצאי אתיופיה אשר סיימו את שנת הלימודים כמועמדים  למלגה יו   .ד

, ושתוכנית המחקר 85הראשונה של התואר השני בציון  ממוצע של לפחות 

 שליהם )תיזה( אושרה.

 :עמידה בתנאים הבאיםב המתן המלגה מותנ   .ה

 ולהימנע מעבודה מחוץ ללימודים, פרט מלאללמוד בהיקף זוכים במלגה על ה  (1)

 8 -בהיקף של לא יותר מ במוסד בו הם לומדיםוראה ומחקר הזרי לעבודה כעו

 שעות שבועיות.

 

 

 בחירת המועמדים.   3

 תנאי סףא. 

מוכר ע"י המועצה אשר ישראלי המועמדים למלגה יהיו בעלי תואר ראשון  ממוסד  (1)

  להשכלה גבוהה.

 לפחות. 80המועמדים סיימו לימודיהם לתואר ראשון בציון ממוצע של  (2)

ים סיימו את שנת הלימודים הראשונה של התואר השני בציון  ממוצע המועמד (3)

 , ושתוכנית המחקר שליהם )תיזה( אושרה.85של לפחות 

מוסד שהגיש את הבקשה עבורו. מעבר עבור לימודיו באותו המלגה תנתן לסטודנט  (4)

 למוסד אחר יבטל את הבקשה.

ברסיטה האוני על .יוגשו לות"ת דרך לשכת הרקטור של האוניברסיטה ויותהמועמד (5)

, אם כי אינה מחוייבת תתחשב בדירוג זהועדה ולהציע דרוג משלה למועמדים. ה

 לנהוג על פיו.

 בשלב זה אין הגבלה על מס' המועמדים אותם/ן יכולות האוניברסיטאות להגיש (6)

 

 נהלי הגשהב. 

 :לוח הזמנים( 1) 

   כל אוניברסיטה תגיש לות"ת את מועמדיה למלגה כולל הטבלאות המרכזות

הגשת המועמדים הינה מקוונת, והמוסד  .10.202114. עד ליוםוהטפסים הנדרשים 

יעלה את תיקי המועמדים בקבצי פ.ד.פ )קובץ אחד לכל תיק מועמד( למערכת 

 .הממוחשבת של מלגות הות"ת בהתאם להנחיות שימסרו למוסדות

 ניברסיטאות תקבענה לוחות זמנים פנימיים לצורך הגשת המועמדים עד האו

 ל.  לוחות זמנים אלה מחייבים את המועמדים.ילתאריך שלע

  תאריך ישיבת הוועדה.לפני את החומר עד שבועיים  וקבליהוועדה חברי 

 

  

 על המועמדים להמציא:  (2) 



 היחסי של  דירוגו/שיכלול גם את מיקומו גליונות ציונים של התואר הראשון

 למסיימים במחזורו בתחום לימודיו.המועמד ביחס 

  גליון ציונים של השנה הראשונה בלימודי התואר השני וציון ממוצע סופי של שנה

 זו.

 .אסמכתא על אישור תוכנית המחקר )התיזה( של המועמד/ת 

 .תקציר קורות חיים 

 תב מהמוסדתעודת התואר הראשון )אם טרם הוענקה התעודה יש להגיש מכ 

המעיד על זכאות המועמד/ת לקבלת התואר ולצרף את התעודה למסמכים מיד 

 עם קבלתה(.

  במידת . שלימדו את המועמד/ת בתואר ראשוןשתי המלצות מאנשי סגל בכיר

 .ל המועמד לתואר שניבבו התקהאפשר יוגשו המלצות של אנשי סגל מהמוסד 

 ועמד ללימודי תואר שני אסמכתא רשמית של המוסד המגיש על קבלתו של המ

 במסלול מחקרי או מסלול ישיר לדוקטורט.

 

 

 בחירת הזוכיםשיקול דעת בהנחיות ל. ג

ם, הסיכויים להגיע לתואר שגים מחקרייישגים לימודיים והיה –מצויינות אקדמית  .1

 שלישי.

יילקחו בחשבון נושאים נוספים כגון אישיות המועמד )מנהיגות, יוזמה וכו'(, נסיבות  .2

 .על המועמד תולידי ביטוי בהמלצ בואודות ותרומה לקהילה ולחברה כפי שימיוח

 

 נהלי דיווח ותשלום.   4

 אשר תודיע למלגאי.  ,אוניברסיטהלעל הזכייה במלגה ות"ת תודיע  .1

 , ע"י זוכה המלגה,יוגש לות"ת ,יוליב 15-מיום ה, ולא יאוחר בתום כל שנה אקדמית .2

 ם גיליון ציונים. דיווח על התקדמות לימודיו/ה יחד ע

 לרשות המלגאי/ת.במלואם על האוניברסיטה להצהיר כי כספי המלגות הועמדו  .3

 על האוניברסיטה להודיע לות"ת על כל שינוי שיחול במעמד המלגאי/ת במהלך השנה. .4

בכל שנה, לאחר קבלת הדיווחים, יבוצע התשלום לאוניברסיטה בהתאם לנהלים  .5

 יות, בתשלום אחד עבור כל המלגאים.המקובלים של ות"ת בתכניות הייעוד

 

 


