
טק -מלגות לסטודנטיות מצטיינות לתואר שני מחקרי במקצועות ההייתכנית 
 גתשפ"- בפ"מחזור תש -במוסדות המתוקצבים
 

 והנחיות תקנון
 

 הנחיות כלליות:
 

  כל תוכניות מלגות המצויינות של הות"ת מיועדות אך ורק לבעלי אזרחות ישראלית או
 בעלי מעמד של "תושב קבע".

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

 
  ,)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

להמשיך לימודים  1טק-הסטודנטיות המצטיינות במקצועות ההייהתכנית נועדה לעודד את 

לתארים מתקדמים בדרך של הענקת מלגות לסטודנטיות הממשיכות לימודיהן לתואר שני מחקרי 

כמו כן, המלגה נועדה לאפשר לסטודנטיות להקדי את מלוא  באחד המוסדות המתוקצבים בארץ.

 וך שנתיים.מנם ללימודים ולסיים את לימודי התואר השני ת

 
 

 המלגות .2

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

 10למוסד. אם הוועדה תמצא מועמדות מצטיינות הראויות למלגה מעל למכסה של 

המלגות, תוכל הוועדה להמליץ לפני ות"ת להגדיל את מספר המלגות באותה שנה. בנוסף 

 40,880מועמדות. המלגה בסך של  3וועדה תגבש רשימת רזרבה של עד לרשימת הזוכות, ה

 ומיועדת לצרכי קיום המלגאית.  (בפ"במחירי תש)₪ 

אלפי ש"ח  20מימון המלגה יתבצע על בסיס השתתפות מקבילה של המוסדות בסך של  .ב

  לשנה.₪  60,880כלומר, המלגה תעמוד על סך 

 נה ע"י יו"ר ות"ת.   בחירת הזוכות תיעשה ע"י ועדת שיפוט שתמו .ג

ציונים, המלצות של מורים ושל ראש המוסד  -בשלב א' ייבחרו הזוכות על סמך הישגיהן   .ד

בו למדו לתואר ראשון וכן המלצת מוסד לימודיהן לתואר השני. בשלב ב' ייבחנו המלגאיות 

 ע"י וועדת השיפוט של ות"ת, שתבחן את הישגיהן האקדמיים, המלצותיהן  ועוד. 

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

נקודות זכות מתחום מדעי המחשב, מתמטיקה וסטטיסטיקה ברמה מקבילה  60מתמטיקה ובנוסף, תכניות מובנות ובהן לכל הפחות 

 הנלמדים במדעי המחשב דו חוגי ובתנאי שיוגשו לות"ת ויאושרו מראש.לקורסים 



 :ן המלגה מותנה בעמידה בתנאים הבאיםמת     .ה

ולהימנע מעבודה מחוץ  מלאעל הזוכות במלגה ללמוד בהיקף   (1)

ללימודים, פרט לעבודה כעוזרות הוראה ומחקר בהתאם להנחיות 

המוסד בנושא. בסוף כל שנה המוסד ידווח את היקף שעות העבודה 

 השנתיות בפועל של המלגאית.

על הזוכות במלגה להתחייב לסיים את לימודי התואר השני, כולל  (2) 

 עבודת הגמר, תוך שנתיים מיום תחילת קבלת המלגה. 

 

במקרים חריגים, בהם לא יתקיים התנאי השני דלעיל, תוגש בקשה למתן מלגה לשנה שניה או 

וועדה, להארכת המלגה בשנה נוספת ע"י המוסד בו היא לומדת. בקשה זו תבחן ע"י יו"ר ה

שבמקרה הצורך יביא את הנושא להחלטת הוועדה.  הבקשה תאושר על פי שיקול דעת של 

 הוועדה ובכפוף לכללי זכויות הסטודנט.

 במקרים מיוחדים הוועדה תוכל לשקול הארכת המלגה לשנה נוספת. .ו

 

 בחירת המועמדים.   3

 תנאי סףא. 

לוש שנים לאחר תאריך המועמדות למלגה תהיינה בעלות תואר ראשון ולא יותר מש (1)

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

עם המועמדות התקבלו בפועל כתלמידות מן המניין לשנה"ל הראשונה בלימודי תואר שני  (2)

 )תזה( באחד מהמוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה בישראל. עבודת גמר

ת עבור לימודיה באותו מוסד שהגיש את הבקשה עבורה. מעבר המלגה תינתן לסטודנטי (3)

 למוסד אחר יבטל את המלגה )אם המועמדת זכתה במלגה( או את הבקשה למלגה.

המועמדויות יוגשו לות"ת דרך לשכת הרקטור של המוסד. המוסד תציע דירוג משלה  (4)

 .למועמדות. הוועדה תתחשב  בדרוג זה, אם כי אינה מחוייבת לנהוג על פיו

מועמדות העומדות בתנאי התקנון. ועדת המלגות לא תדון במועמדת אשר  6ניתן להגיש עד  (5)

אינה עומדת בתנאי התקנון. הגשת מועמדות תעשה רק באמצעות המוסדות. לוחות 

 הזמנים הפנימיים של המוסדות מחייבים את המועמדות.

 

 נהלי הגשהב. 

 :לוח הזמנים( 1) 

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

הגשת המועמדים הינה מקוונת, והמוסד יעלה את . 10.202114. לתאריךעד הנדרשים 

תיקי המועמדים בקבצי פ.ד.פ )קובץ אחד לכל תיק מועמד( למערכת הממוחשבת של 

ע"י הגשת המועמדות לות"ת תעשה  מלגות הות"ת בהתאם להנחיות שימסרו למוסדות.

 .לשכת הרקטור של המוסד



   .המוסדות יקבעו לוחות זמנים פנימיים לצורך הגשת המועמדות עד לתאריך שלעל

 לוחות זמנים אלה מחייבים את המועמדות.

 .חברי הוועדה יקבלו את החומר עד שבועיים לפני תאריך ישיבת הוועדה 

 

 על המועמדות להמציא:  (2)  

 ת ציונים של התואר הראשון שיכלול גם את מיקומו היחסי של המועמדת ביחס גליונו

 לקבוצת התייחסות )מחלקה, חוג וכו'(.

 .תקציר קורות חיים 

  תעודת התואר הראשון )אם טרם הוענקה התעודה יש להגיש מכתב מהמוסד המעיד

 על זכאות המועמדת לקבלת התואר ולצרף את התעודה למסמכים מיד עם קבלתה(.

  שתי המלצות מאנשי סגל בכיר שלימדו את המועמדת בתואר ראשון. במידת האפשר

 יוגשו המלצות של אנשי סגל מהמוסד בו התקבלה המועמדת לתואר שני.

 

 

 הנחיות לשיקול דעת בבחירת הזוכיםג. 

 הישגים לימודיים והישגים מחקריים, הסיכויים להגיע לתואר שלישי. -מצויינות אקדמית  .1

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

 מיוחדות ותרומה לקהילה ולחברה כפי שיבואו לידי ביטוי בהמלצות על המועמד.

 

 נהלי דיווח ותשלום.   4

ות"ת תודיע על הזכייה במלגה למוסד, אשר יודיע למלגאית. כמו כן  תודיע ות"ת על הזכייה  .2

 יימה הזוכה את לימודיה התואר הראשון. למוסד בו ס

, יוגש לות"ת, ע"י זוכה המלגה, דיווח על יוליב 15-מיום הבתום כל שנה אקדמית, ולא יאוחר  .3

 התקדמות לימודיה יחד עם גיליון ציונים. 

על ההמוסד להצהיר כי כספי המלגות הועמדו במלואם לרשות המלגאית וכן ניתן מימון מקביל  .4

 לאותה המלגאית. אלפי ש"ח 20בסך 

 על המוסד להודיע לות"ת על כל שינוי שיחול במעמד המלגאית במהלך השנה. .5

בכל שנה, לאחר קבלת הדיווחים, יבוצע התשלום למוסד בהתאם לנהלים המקובלים של  .6

 ות"ת בתכניות הייעודיות, בתשלום אחד עבור כל המלגאיות.

 


