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אוקטובר 2013

קול קורא
מלגות משרד החקלאות ופיתוח הכפר לסטודנטים לתואר מוסמך ודוקטור לשנת הלימודים
תשע"ד )(2013-2014
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מכריז על הפעלת תכנית מלגות בשנת הלימודים תשע"ד
לתלמידי מוסמך ודוקטור מצטיינים ,בנושא האורגניזם השלם בחקלאות ,וטרינריה ,קרקע
ומים ומטאורולוגיה חקלאית.
המלגות מיועדות לסטודנטים לתוארי מוסמך ודוקטור המבצעים את מחקרם לתואר באחד מהמוסדות
האקדמיים בארץ כהגדרתם במסמך זה ו/או במכוני המחקר של מינהל המחקר החקלאי ו/או המכון הווטרינרי.
כמוסד אקדמי נחשב מוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המל"ג ,שיש בו מעבדות מחקר בתחומי הביולוגיה,
החקלאות ,קרקע ומים ,והוא זכאי להעניק תואר שלישי) .להלן "מוסד אקדמי"(
מטרת התכנית היא לעודד סטודנטים מצטיינים לתואר מוסמך או דוקטור ,ללמוד ולעסוק במחקר בנושאים
בעלי משמעות אגרונומית מובהקת ,המעמידים במרכז אחד או יותר מהתחומים הבאים:
 .1האורגניזם השלם בחקלאות  ,כולל התמחות בענף חקלאי ,בקבוצת גידולים ,במערכות יצור חקלאיות או
בתהליך בעל משמעות חקלאית.
 .2וטרינריה – תוך התמחות באחד מהתחומים הבאים :אפידמיולוגיה וטרינרית ,בריאות הציבור.
 .3שימור קרקע ומים.
 .4מטאורולוגיה חקלאית.

בכוונת המשרד להקצות  60%מהתקציב למימון מלגות לעוסקים במחקר בתחום האורגניזם השלם ו40%-
מהתקציב לעוסקים בתחומי המחקר האחרים )כמפורט בסעיפים  2-4לעיל( .יובהר כי ,המשרד אינו מתחייב
לאופן חלוקה זו ושומר על זכותו לשנותה על פי שיקוליו.

א .מלגות לתלמידי מוסמך
זכאים להגיש מועמדות למלגה:
 .1תלמידים לתואר מוסמך שממוצע ציוניהם לתואר בוגר הוא  85ומעלה ,ובתנאי שנושא עבודת הגמר לתואר
מוסמך יעסוק באחד או יותר מיעדי המלגות המפורטים לעיל )תנאי סף(.
 .2תלמידי מוסמך שזכו במלגות התכנית בשנה קודמת רשאים להגיש בקשות לקבלת מלגה בשנת לימודיהם
השנייה לתואר ,אך לא תהיה להם עדיפות על פני תלמידי מוסמך המגישים מועמדותם לראשונה .לא
תוענקנה מלגות לתלמידי מוסמך בשנת לימודיהם השלישית לתואר .הגשת בקשה למלגת המשך מותנית
באישור תכנית המחקר של התלמיד ע"י ועדת הלימודים של החוג ,כמקובל .הבקשה להמשך המלגה תלווה
בדו"ח קצר ) 2-1עמודים( שיתאר את עיקר הממצאים שהושגו בשנת המחקר הראשונה.
 .3תלמידים לתואר מוסמך יהיו זכאים למלגה שנתית בגובה של  .₪ 16,000מקבלי המלגה יבחרו מתוך
המועמדים שיגישו בתחילת שנת הלימודים תשע"ד את תכנית לימודי המוסמך ואת נושא עבודת הגמר.
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הבקשה תלווה במכתב מהמנחה של עבודת המחקר של הסטודנט הכולל תיאור קצר של מטרות המחקר ,שיעיד כי
המחקר אכן יעסוק ביעדי המלגות המפורטים לעיל.
תלמידי מוסמך שבקשתם מוגשת לראשונה בשנת המחקר השנייה לתואר יגישו תכניות לימודים ותכנית מחקר
מאושרות וכן מכתב מהמנחה כנ"ל.
את עבודת המחקר לתואר מוסמך ניתן לבצע באחד מהמוסדות האקדמיים בארץ ו/או במינהל המחקר החקלאי
ו/או המכון הווטרינרי.

ב .מלגות לתלמידים מצטיינים לתואר דוקטור
זכאים להגיש מועמדות למלגה:
 .1תלמידים לתואר דוקטור שממוצע ציוניהם לתואר בוגר הוא  85ומעלה לאחר שתכנית המחקר שלהם
אושרה ע"י הוועדה לתלמידי מחקר )תלמיד לתואר דוקטור שלב ב'( .מקבלי המלגות יבחרו עפ"י
הצטיינות בלימודי הבוגר והמוסמך ועפ"י התאמת נושא המחקר ליעדי תכנית המלגות .בעת הגשת
הבקשה למלגה יהיה על התלמיד להגיש לוועדת המלגות את תכנית המחקר המאושרת ,וכן מכתב
מהמנחה המאשר שהמחקר הוא אכן בעל מאפיינים התואמים את יעדי תכנית המלגות.
 .2תלמידים לתואר דוקטור שזכו במלגה בשנה קודמת רשאים להגיש בקשות לקבלת מלגה בשנת הלימודים
תשע"ד ,אך לא תהיה להם עדיפות על פני תלמידי דוקטורט המגישים מועמדותם לראשונה .הגשת בקשה
למלגת המשך מותנית בהכנת סיכום מקוצר של העבודה בתשע"ג ,שבאמצעותו ניתן להיווכח שהמחקר
אכן תואם את מטרות תכנית המלגות.
 .3תלמידים לתואר דוקטור יהיו זכאים למלגה שנתית בגובה של ₪ 25,000
ניתן לבצע באחד מהמוסדות האקדמיים בארץ ו/או במינהל המחקר החקלאי ו/או המכון הווטרינרי.
במידה וסטודנט שקיבל מלגה יפסיק את לימודיו לפני קבלת התואר מכל סיבה שהיא – יחויב להחזיר את כספי
המלגה.

ג .אופן הגשת המועמדות
טפסי בקשה לקבלת המלגה ניתן לקבל במשרדי דיקן המשנה של כל מוסד אקדמי.
הבקשות תוגשנה במסמך  pdfלמשרדי דקן המשנה של כל מוסד עד לתאריך .20.11.2013
הבקשות שתוגשנה בכל מוסד תובאנה לדיון בפני ועדת המלגות המוסדית.

ד .הליך אישור המלגות
 .1בחירה על ידי הועדה המוסדית
הקריטריונים שינחו את הועדות המוסדיות למיון הבקשות לעניין התאמת המחקר לאחד ממטרות התוכניות
המנויות לעיל )תנאי סף(


תרומה פוטנציאלית של המחקר לחקלאות ולמרחב החקלאי – 50%



איכות הצעת המחקר – 25%



המצוינות של מגיש הבקשה )רמת ציונים ,מחויבות לעבודה ,רשימת פרסומים וכו'( – 25%
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א.

ועדת המלגות המוסדית תורכב מחוקרים של כל מוסד ,ומחוקרים השייכים למשרד החקלאות ופיתוח
הכפר במידה ויש סטודנטים מהמוסד האקדמי המבצעים את עבודת המחקר שלהם במכוני המחקר של
משרד החקלאות  -מינהל המחקר החקלאי או המכון הוטרינרי(.

ב.

הוועדה המוסדית תפיץ "קול קורא" במוסד ,המפרט את כל הקריטריונים הנ"ל להגשת מועמדות.

ג.

כל הבקשות שתוגשנה בכל מוסד תובאנה לדיון בפני ועדת המלגות המוסדית על פי הקריטריונים
המפורטים בקול הקורא .בתום הדיונים תגיש כל וועדה מוסדית את דירוג רשימת השמות שהומלצו
לזכאות במלגות ,לפי הקריטריונים שפורטו לעיל ,כולל הנמקותיה ,ל"צוות ההיגוי המרכזי לנושא מלגות
".

ד.

במוסדות אקדמיים בהם קיימת שותפות הנחייה עם חוקרי מינהל המחקר החקלאי או המכון הווטרינרי,
לפחות מחצית מהמלגות תוענקנה לתלמידים מצטיינים המבצעים את מחקרם במינהל המחקר החקלאי
או במכון הווטרינרי.

ה.

את סיכומי הוועדות המוסדיות ודרוג התלמידים בכל מוסד יש להגיש עד לתאריך  5.12.13ע"ג דיסק
ללשכת המדען הראשי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לידי מר קרול טלפוס או בדואר אלקטרוני
. karolt@moag.gov.il

 .2אישור על ידי צוות ההיגוי המרכזי
.1

צוות ההיגוי המרכזי לנושא המלגות יורכב מנציגי משרד החקלאות ופיתוח הכפר :המדען הראשי ,יועץ
משפטי ,חשב המשרד ,נציג מנכ"ל המשרד ,ראש מינהל המחקר החקלאי )או נציגו( או מנהל המכון
הווטרינרי )או נציגו( או מנהל האגף לשימור קרקע ולניקוז )או נציגו( לפי העניין .

.2

הצוות ידרג ברשימה מאוחדת את ההצעות מהמוסדות השונים ויכין את רשימת הזוכים ויעביר לכל מוסד
את רשימת הזוכים .הרשימה המשוקללת תיקח בחשבון הן את הציונים אשר ניתנו על ידי הוועדות
המוסדיות בהתאם לקריטריונים שנקבעו ואיכות ההצעה והן חלוקת המלגות בין מוסדות המחקר השונים
באופן שוויוני ככל הניתן.

המלגות תוענקנה לזוכים בטקס חגיגי שיתקיים במעמד מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,עם סיום עבודת
צוות ההיגוי המרכזי.

