
  
  
  
  
  
  
  
  

  לתואר שני מחקרי במקצועות מצטיינות  סטודנטיותלמלגות תכנית 
 להשכלה גבוהה טק במוסדות המתוקצבים-ההיי

  

  "גתשפ-והנחיות תקנון
 

 הנחיות כלליות
  

 אזרחות ישראלית או  ות/מיועדות אך ורק לבעלי כל תוכניות מלגות המצוינות של הות"ת

  מעמד של "תושב קבע".

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

  זמנית.-תוכניות מלגות בו 2יוענקו מלגות עבור 

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

  במחזורים קודמים.

  לכללי המועצה להשכלה גבוהה בדבר זכויות  11מתן המלגות הינו בכפוף לסעיף

הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת 

ובהתאם לחוק זכויות הסטודנט. בגין לידה/חופשת לידה,  2012 -או אומנה), תשע"ב

  שבועות ותינתן תוספת כספית בהתאם. 15-תוארך תקופת המלגה ב

  המלגה תינתן למלגאי/ת עבור לימודים באותו מוסד שהגיש את הבקשה עבורו/ה. מעבר

  למוסד אחר יבטל את המלגה (אם המועמד/ת זכה/תה במלגה) או את הבקשה למלגה. 

  המוסדות יפעלו לשדרוג, שיפור והקמת מערכות  2021בהתאם להחלטת ות"ת מיולי

 מידע ואיסוף נתונים באשר למלגה, לרבות מידע ומעקב אחר מועמדים וזוכים. מיחשוב,

  שיוגשו ע"י המוסד למלגה יהיו נשים. המוסד ינמק במידה  ות/מהמועמדים 50%לפחות

 ואינו יכול לעמוד בתנאי זה.

 ל המוסדות והמועמדים/ות לעמוד בכל תנאי התקנונים של תוכניות המלגות.ע 
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  :התכניתמטרת  .1

  
להמשיך לימודים  1טק-התכנית נועדה לעודד את הסטודנטיות המצטינות במקצועות ההיי

לתארים מתקדמים בדרך של הענקת מלגות לסטודנטיות הממשיכות לימודיהן לתואר שני 

את מלוא  שבארץ. כמו כן, המלגה נועדה לאפשר לסטודנטיות להקדי אוניברסיטאותמחקרי ב

  את לימודי התואר השני תוך שנתיים. ללימודים ולסייםזמנן 

  
 המלגות .2

  
 מלגות בכל שנה. 10ות"ת תעניק עד   .א

 לשנה (במחירי תשפ"ג) ומיועדת לצרכי קיום המלגאי/ת.  ש"ח 40,880המלגה בסך של   .ב

כלומר, המלגה  20,000₪ מימון המלגה יתבצע על בסיס השתתפות מקבילה של המוסדות בסך

   לשנה. 60,880₪תעמוד על סך 

 תשפ"ד).-המלגה תינתן לתקופה של שנתיים (תשפ"ג  .ג

  

 ות/תנאי סף להגשת מועמדים .3
 
המועמדות למלגה תהיינה בעלות תואר ראשון ולא יותר משלוש שנים לאחר תאריך   .א

 הזכאות לתואר הראשון. עבור עתודאיות שרות צבאי (חובה) לא יכלל במניין שלוש השנים.

המועמדות התקבלו בפועל כתלמידות מן המניין לשנה"ל הראשונה בלימודי תואר שני   .ב

, באחד מתחומי הלימוד באחד מהמוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה בישראל מחקרי

 במטרת התכנית.כמפורט 

  

 הגשה נהלי .4
  
  יוגשו לות"ת ע"י לשכת הרקטור/סגן הנשיא לעניינים אקדמיים של המוסד. ותהמועמד  .א

 מועמדות למלגה. 4כל מוסד יגיש עד   .ב

(קובץ אחד לכל תיק מועמדת)  pdfההגשה תכלול את תיקי המועמדות המלאים בפורמט   .ג

 .excelהמרכזת בקובץ  הוכן את הטבל

 תיק המועמדת יכלול:  .ד

  ,אישור זכאות לתואר ראשון (במידה ואין בידי המועמדת אישור זכאות לתואר

 יש להשלים את האישור עם קבלתו)

 .גליון ציונים עדכני של לימודי התואר הראשון עד לשלב הגשת המועמדות למלגה 

   חוג וכו'). ומיקומה היחסי של המועמדת ביחס לקבוצת הלימוד (מחלקה,

                                                 
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת מחשבים, הנדסת תוכנה, הנדסת תקשורת, הנדסת מערכות מידע, מדעי המחשב,  1

נקודות זכות מתחום מדעי המחשב, מתמטיקה  60פיסיקה, מתמטיקה ובנוסף, תכניות מובנות ובהן לכל הפחות 
 שיוגשו לות"ת ויאושרו מראש.וסטטיסטיקה ברמה מקבילה לקורסים הנלמדים במדעי המחשב דו חוגי ובתנאי 



  אישור על קבלה ללימודי תואר שני מחקרי באחת מהאוניברסיטאות ובאחד

במידה ואין בידי המועמדת אישור על קבלה מתחומי הלימוד במפורט לעיל (

ללימודים יש לספק אישור רישום ללימודים ולהשלים את אישור הקבלה 

 ). 20.10.2022-ללימודים עד ה

 .תקציר קורות חיים 

  מכתב אישי (עד עמוד) מהמועמדת לחברי הוועדה בו היא מתבקשת לכתוב בסגנון

ועל תחום לימודיה. מכתב זה  חופשי (ולא פורמאלי) על הרקע האישי והמקצועי

יכול לכלול פירוט אודות הרקע האישי, המשפחתי והחברתי, מקומות לימודים, 

 התנדבות, עבודה, הרקע לבחירה במסלול לימודים זה וכיו"ב.

  .שתי המלצות מאנשי סגל בכיר שלימדו את המועמד/ת בתואר ראשון 

  ו פירוט שיקולי המוסד ובהרקטור/סגן הנשיא לעניינים אקדמיים  בחתימתמכתב

 בהגשת המועמדת למלגה.

 התיקים יוגשו באמצעות המערכת הממוחשבת.  .ה

  .15.9.2022הוא עד ליום על ידי המוסדות לתוכנית  ותהמועד האחרון להגשת מועמד  .ו

ל.  יעד לתאריך שלע ות/המוסדות יקבעו לוחות זמנים פנימיים לצורך הגשת המועמדים  .ז

  .ות/מועמדיםלוחות זמנים אלה מחייבים את ה

 

 ות/הזוכים ובחירת השיפוט תהליך .5
  
על  במלגות ותותבחר את הזוכ ותועדת שיפוט שתמונה ע"י הות"ת תבחן את תיקי המועמד  .א

הישגים לימודיים בתואר הראשון, פוטנציאל  בסיס קריטריונים של מצוינות אקדמית:

 השתלבות ואף שלישי תוארל םהמשך לימודיו אקדמי לסיום לימודי התואר השני המחקרי

 תקריטריונים נוספים כגון אישיות המועמד. כמו כן יילקחו בחשבון בעתיד האקדמי בסגל

נסיבות מיוחדות ותרומה לקהילה ולחברה (כפי שיבואו לידי ביטוי , (מנהיגות, יוזמה וכו')

 .)ת/בהמלצות על המועמד

שנת  לאקדמי עהמשך מתן המלגה לשנה השנייה של התואר השני מותנה בקבלת דיווח   .ב

 הלימודים הראשונה והמלצה של מנחה המלגאית להמשך מענק המלגה לשנה נוספת.

שנתיות חדשות בכל שנה, ולא יותר משתי מלגות -מלגות דו 10ות"ת תעניק עד כאמור   .ג

במחזור למוסד. אם הוועדה תמצא מועמדות מצטיינות הראויות למלגה מעל למכסה של 

 .יץ לות"ת להגדיל את מספר המלגות באותה שנההמלגות, תוכל הוועדה להמל 10

תגבש הוועדה גם רשימת עתודה מדורגת של  ,במלגות ותרשימת הזוכ תמלבד גיבוש המלצ  .ד

  למלגה.  ןלא יממשו את זכאותשלוש זוכות  , למקרה שעדשלוש מועמדות

  
  

 המלגה קבלת תנאי  .6
  

  :הבאים בתנאים בעמידה מותנה המלגה מתן



 .מלא בהיקף ללמוד במלגה ותהזוכ על  .א

שעות  8יוכלו לעבוד בתקופת המלגה בעבודות שונות בהיקף שלא יעלה על  יותהמלגא  .ב

ובאישור בכתב  העבודה רלוונטית לתחום הלימודים/מחקר עבודה שבועיות, ובתנאי ש

 ממנחה עבודת הגמר. 

במלגה להתחייב לסיים את לימודי התואר השני, כולל עבודת הגמר, תוך  ותעל הזוכ  .ג

  נתיים מיום תחילת קבלת המלגה.ש

במלגות ובמענקים  תה הסטודנטיתבמקרים בהם זכ ,כפל תקצובעל מנת להבטיח מניעת   .ד

לבחור בין מלגה זו או מקורות יה , יהיה עלבנוסף למלגה זושמקורם בתקצוב ציבורי 

שומרת לעצמה את הזכות לבחון את המקורות הנוספים, במטרה ועדת השיפוט  אחרים.

לפרט בטופס המועמדות את מלוא המידע  ותמתבקש אוניברסיטאותכפל תקצוב. הלמנוע 

  הרלוונטי בנושא זה. 

  

  ותשלום דיווח נהלי .7
  

  הבאים: ביולי, יוגשו לות"ת, ע"י המוסד הדיווחים 15-הועד בתום כל שנה אקדמית, 
  

 –דיווח אקדמי   .א

בליווי גיליון ציונים על התקדמות בלימודים של המלגאית האוניברסיטה תגיש דיווח 

  והמלצת המנחה להמשך הענקת המלגה לשנה השנייה.

 

  –דיווח כספי   .ב

בהתאם להנחיות שיישלחו  האוניברסיטה תגיש דיווח כספי לקראת סוף השנה האקדמית

  מאגף התקצוב של ות"ת.

  

 ה. על סמך דיווחים אלה תעביר ות"ת לאוניברסיטאות בסוף השנה את כספי המלגות בגין אותה שנ

 
 

         
 


