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לכבוד
רקטורי האוניברסיטאות

ג' אב תשע"א
 03אוגוסט 2302

שלום רב,
הנדון :קול קורא להגשת מועמדים לתכנית המלגות ע"ש המר  -מחזור י"ד
(שנה"ל תשע"ג-תשע"ד)
אנו מתכבדים להודיעכם על פתיחת מחזור י"ג בתכנית המלגות ע"ש המר המיועדת לתלמידי
תואר שני מחקרי באוניברסיטאות ,שהינם בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות.
מטרת התוכנית היא לעודד את המצויינות במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות
ולאפשר מעבר פתוח של סטודנטים בינם לבין האוניברסיטאות.
המועמדים למלגות יהיו בוגרים מצטיינים של מוסדות שאינם אוניברסיטאות אשר התקבלו
בפועל כתלמידים מן המניין לשנה"ל הראשונה בלימודי תואר שני עם עבודת גמר באחת
מהאוניברסיטאות  .המועמד יוגש ע"י הרקטור של האוניברסיטה בה ילמד לתואר שני על סמך
המלצה של ראש המוסד בו סיים את לימודיו ושתי המלצות של מורי המועמד בתואר הראשון.
את המלגה ניתן להאריך לשנה נוספת על סמך ההישגים של התלמיד בלימודיו לתואר השני
באוניברסיטה וזאת על מנת לשמור על רמת המצוינות של המלגאים גם לאורך תקופת המלגה.
מטרת המלגה היא לאפשר לתלמיד מצטיין להשלים את לימודי התואר השני במשך שנתיים.
הבקשות למלגות יוגשו דרך לשכת הרקטור של האוניברסיטה ב 7-העתקים מלאים עד יום ה’ ,ה-
 .25.03.02על כל עותק להכיל:
 .0מכתב מקדים של הרקטור;
 .2טבלה מסכמת של המועמדים  -יש לשלוח הטבלה גם בקובץ ;Excel
 .0טפסי המועמדים (בהתאם להנחיות המצורפות);
בקשות שיוגשו שלא בהתאם להנחיות  -לא יידונו.
כל אוניברסיטה רשאית להגיש עד  8מועמדים ולדרגם לפי סדר עדיפויות המוסד .הוועדה תתחשב
בדירוג זה בהחלטותיה ,אם כי היא אינה מתחייבת כמובן לקבלו במלואו .כמו כן ,אנו מבקשים
לבחון את המועמדים בקפדנות יתרה על מנת להימנע ממועמדים לא ראויים למלגה או שאינם
עומדים בתנאי הסף.
את החומר יש לשלוח אל הח"מ ,וכן בדואר אלקטרוני אל גב' נינה אוסטרוזקו ,האגף לתקצוב,
ות"ת  NinaO@che.org.il -ואל אופק כהן ,מזכירה בכירה באגף תכנון ומדיניות -
.Ofek@che.org.il

הערה :ברצוננו להדגיש כי אין להפנות סטודנטים בברורים אל ות"ת .שאלות וברורים יופנו אל
ות"ת באמצעות מרכז/ת המלגות במוסדכם בלבד.
מצ"ב התקנון ,ההנחיות ,טבלה מרכזת של מועמדי האוניברסיטה וטפסי הגשת המועמדות
לתכנית זו.
ב ב ר כ ה,

העתקים :מנכ"לי האוניברסיטאות
סמנכ"לי כספים של האוניברסיטאות

אמיר גת
ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות

פרופ' חיים גורן ,ועדת המלגות ע"ש המר
מר משה ויגדור ,מנכ"ל ות"ת/מל"ג
מר גדי פרנק ,סמנכ”ל לתקצוב ,ות"ת
גב' נינה אוסטרוז'קו ,מרכזת בתחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' אופק כהן ,מזכירה בכירה באגף תכנון ומדיניות ,ות"ת
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תכנית מלגות ע"ש המר לתלמידי תואר שני באוניברסיטאות
לבוגרי מוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות
תקנון והנחיות
 .1מטרת התכנית
התכנית נועדה לעודד את המצוינות במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות
המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה ולאפשר מעבר פתוח של סטודנטים בינם לבין
האוניברסיטאות בדרך של הענקת מלגות לסטודנטים הממשיכים לימודיהם לתואר שני
מחקרי באחת מן האוניברסיטאות בארץ.

 .2המלגות
א.

ות"ת תעניק עד  01מלגות בכל שנה (לא ליותר מ 2 -בוגרים מכל מוסד שאינו
אוניברסיטה) .אם הוועדה תמצא מועמדים מצטיינים הראויים למלגה מעל למכסה
של  01המלגות ,תוכל להמליץ לפני ות"ת להגדיל את מספר המלגות באותה שנה.
המלגה בסך של  41,881ש"ח במחירי תשע"ג ומיועדת לצרכי קיום המלגאי/ת
ולתשלום שכ"ל .סכום המלגה יעודכן כל שנה על בסיס מדד המחירים לצרכן.

ב.

קביעת הזוכים תיעשה ע"י ועדה בודקת שתמונה ע"י יו"ר ות"ת.

ג.

בשלב א' ייבחרו הזוכים על סמך הישגיהם (ציונים והמלצות של מורים וראש המוסד)
במוסד בו למדו לתואר ראשון ויקבלו מלגה לשנת הלימודים הראשונה בתואר השני.
בשלב ב' ייבחנו המלגאים שנית בוועדה על סמך הישגיהם באוניברסיטה ותובא
לשיקול הוועדה הארכת מלגתם לשנה נוספת.

ד.

מתן המלגה מותנה בעמידה בתנאים הבאים:
( )0על הזוכים במלגה ללמוד בהיקף מלא ולהימנע מעבודה מחוץ ללימודים ,פרט
לעבודה כעוזרי הוראה ומחקר במוסד בו הם לומדים בהיקף של לא יותר מ4 -
שעות שבועיות.
( )2על הזוכים במלגה להתחייב לסיים את לימודי התואר השני ,כולל עבודת הגמר,
תוך שנתיים מיום תחילת קבלת המלגה .לא תוארך מלגה לשנה שנייה אם נראה
שהמלגאי לא יסיים את לימודיו בתוך אותה שנה.

במקרים חריגים ,בהם לא יתקיים אחד מהתנאים דלעיל ,תוגש בקשה ע"י המלגאי
והמוסד בו הוא לומד .בקשה זו תבחן ע"י יו"ר הוועדה ,שבמקרה הצורך יביא את הנושא
להחלטת הוועדה.
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 .3בחירת המועמדים
א .תנאי סף
( )0המועמדים למלגה יהיו בעלי תואר ראשון (ולא יותר משלוש שנים לאחר תאריך
הזכאות לתואר הראשון) ממוסד ישראלי שאינו אוניברסיטה המוכר ע"י המועצה
להשכלה גבוהה .עבור עתודאים שרות צבאי (חובה) לא יכלל במניין שלוש השנים.
( )2המועמדים התקבלו בפועל כתלמידים מן המניין לשנה"ל הראשונה בלימודי תואר
שני עם עבודת גמר באחת מן אוניברסיטאות המחקר בישראל או במסלול ישיר
לדוקטורט.
( )3המלגה תנתן לסטודנט עבור לימודיו באותו מוסד שהגיש את הבקשה עבורו .מעבר
למוסד אחר יבטל את הבקשה.
( )4המועמדויות יוגשו לות"ת דרך לשכת הרקטור של האוניברסיטה .האוניברסיטה
יכולה ,אם כי אינה חייבת ,להציע דרוג משלה למועמדים .הועדה תקח דרוג זה
בחשבון ,אם כי אינה מחוייבת לנהוג על פיו.

ב .נהלי הגשה
( )0לוח הזמנים:


הגשת המועמדים לות"ת תעשה דרך לשכת הרקטור של האוניברסיטה ב7-
העתקים מלאים עד יום ה’ ,ה.21.01.02 -



האוניברסיטאות תקבענה לוחות זמנים פנימיים לצורך הגשת המועמדים עד
לתאריך שלעל .לוחות זמנים אלה מחייבים את המועמדים.



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

( )2על המועמדים להמציא:


גליונות ציונים של התואר הראשון שיכלול גם את מיקומו היחסי של המועמד
ביחס לקבוצת התייחסות (מחלקה ,חוג וכו').



תקציר קורות חיים.



תעודת התואר הראשון (אם טרם הוענקה התעודה יש להגיש מכתב מהמוסד
המעיד על זכאות המועמד/ת לקבלת התואר ולצרף את התעודה למסמכים מיד
עם קבלתה).



שתי המלצות מאנשי סגל בכיר שלימדו את המועמד/ת בתואר ראשון .במידת
האפשר יוגשו המלצות של אנשי סגל מהמוסד בו התקבל המועמד לתואר שני.
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ג .הנחיות לשיקול דעת בבחירת הזוכים
.0

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

.2

יילקחו בחשבון נושאים נוספים כגון אישיות המועמד (מנהיגות ,יוזמה וכו') ,נסיבות
מיוחדות ותרומה לקהילה ולחברה כפי שיבואו לידי ביטוי בהמלצות על המועמד.

 .4נהלי דיווח ותשלום
 .2ות"ת תודיע על הזכייה במלגה לאוניברסיטה ,אשר תודיע למלגאי .כמו כן תודיע ות"ת
על הזכייה למוסד בו סיים הזוכה את לימודי התואר הראשון.
 .3בתום כל שנה אקדמית ,ולא יאוחר מיום ה 01-באוגוסט ,יוגש לות"ת ,ע"י זוכה המלגה,
דיווח על התקדמות לימודיו/ה יחד עם גיליון ציונים.
 .4על האוניברסיטה להצהיר כי כספי המלגות הועמדו במלואם לרשות המלגאי/ת.
 .1על האוניברסיטה להודיע לות"ת על כל שינוי שיחול במעמד המלגאי/ת במהלך השנה.
 .6בכל שנה ,לאחר קבלת הדיווחים ,יבוצע התשלום לאוניברסיטה בהתאם לנהלים
המקובלים של ות"ת בתכניות הייעודיות ,בתשלום אחד עבור כל המלגאים.
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