
 

 
 

 כ"ט בתמוז תשע"ח
 2018ביולי  12

 
 לכבוד

 דקאן הפקולטה להנדסה
 ראשי בתי הספר לפיסיקה ואסטרונומיה, מדעי המחשב ומדעי המתמטיקה

 מזכירויות בתי ספר, חוגים ומחלקות בפקולטות הנ"ל
 

 שלום רב,
 

 
   ות מצטיינות בתחומי ההייטק לדוקטורנטי מלגותתכנית נדון: ה

    "אפתש-ט"עשת – א'מחזור 
 

 
הוועדה לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה כוננה תכנית מלגות במטרה לעודד נשים להמשיך 
ללימודי תארים מתקדמים במקצועות ההייטק: הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת מחשבים, 

 הנדסת תוכנה, הנדסת תקשורת, הנדסת מערכות מידע, מדעי המחשב, פיסיקה ומתמטיקה.
טק להקדיש את מלוא זמנן -לאפשר לסטודנטיות מצטיינות במקצועות ההיי המלגה נועדה

ללימודיהן ובכך לקצר את משך לימודיהן עד לקבלת התואר השלישי, ולעידוד השתלבותן (בטווח 
 טק בסגל האקדמי של המוסדות להשכלה גבוהה.-הארוך) של בעלות תואר שלישי במקצועות ההיי

 
 ות חדשות.מלג 10שנה עד  דימהות"ת  במסגרת התכנית תעניק

 .מועמדות 6האוניברסיטה רשאית להמליץ על 
₪  20,000 ועוד ות"תההקצבת ₪  52,200 :לשנה למשך שלוש שנים₪  72,200 הוא מלגהסכום ה
 . הוצאות מחקר ולכיסוי כתוספת למלגה הפקולטה/היחידה/המנחה במימוןנוספים 

 
  :תהות" תקנוןלעמוד בדרישות  ותנדרש ותהמועמד

שהגישה הצעת מחקר לדוקטורט תוך שנתיים, ולא מעבר לשנתיים, מיום  שניתואר  תבעל . א
במסלול הישיר לדוקטורט  התלמידקבלת אישור עבודת התואר שני, והתכנית אושרה, או 

 אושרה.  השל הצעת המחקרש
 .לכל היותר לפני שנההצעת המחקר אושרה  . ב
 

  :כלפי האוניברסיטה תמתחייב תאיהמלג
  השנים ממועד זכיית תוך ארבעלסיים את עבודת המחקר תוך שלוש שנות המלגה או לכל היותר  א. 

 במלגה.  
לא לעבוד לשם הכנסה, למעט עזרה בהוראה באוניברסיטה, ואף זאת באישור בכתב ממנחה      ב. 

 עבודת הדוקטורט. 
שה חודשים או ילבקש את אישור האוניברסיטה לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ש ג. 

יותר. האישור עבור הפסקת עבודת המחקר ליותר משנה אחת יינתן על פי שיקול דעת של הוועדה 
 ובכפוף לכללי זכויות הסטודנט.

 בתקופת המלגה תתאפשר יציאה לחו"ל במסגרת המלגה כפי שמפורט בתקנון..  ד
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 :ות"תההאוניברסיטה מתחייבת כלפי 
 לא להעסיק את המלגאי על חשבון המלגה. .א
את הספרות המקצועית ואת כלי המחקר הדרושים בדרך שתאפשר  המלגאילהעמיד לרשות  .ב

 ניצול אופטימלי של שנות המחקר.
  

 :להלן המסמכים הנדרשים
 ).מודפסטופס הבקשה ( .1
את התארים ולציין אם הוענקו בהצטיינות או בהצטיינות יתרה,קורות חיים (לפרט  .2
 פרסים וכד') ורשימת פרסומים (אם יש). 
 גיליונות ציונים של תואר ראשון ושני (ובכלל זה ציוני הגמר וציון עבודת התזה). .3
 עמודים). 5-3תקציר הצעת המחקר המאושרת ( .4
 מכתבי המלצה (אחד מהם מהמנחה). שלושה .5
 שור ממדור תלמידי מחקר לקבלה כתלמיד מחקר שלב ב'.אי .6
 (עותק אחד). טופס פנימי  .7
 כתב התחייבות חתום בידי המועמד (עותק אחד). . 8
 (עותק אחד). לשנה ₪ 20,000אישור דקאן/בי"ס/חוג/מנחה להשתתפות במימון המלגה בסך  . 9
     

(כל עותק  עותקים 8-דור קרנות ומלגות באת כל המסמכים, ובכלל זה מכתבי ההמלצה, נא להגיש למ
של כל החומר  PDF, ובנוסף נא לשלוח קובץ 2018באוקטובר  4, חמישייום בשקית ניילון נפרדת) עד 

 .shlomita@tauex.tau.ac.ilבדואר אלקטרוני לכתובת 
 

 ביחידותיכם. והדוקטורנטים להמידע לידיעת אנשי הסג את אנא הביאו
 
 

  בברכה,
 
 
 
 
 
 

 : העתק
 הרקטורן סגפרופ' אייל זיסר, 
 למדעים מדויקים ולהנדסה דקאני הפקולטות

 המזכירה האקדמית, שרון פלדמן
 הנ"ל משנים מנהליים לדקאני הפקולטות

 הנ"ל מזכירות לענייני דוקטורנטים בפקולטות ובבתי הספר
 

   ותות"ת  דוקטורנטי

mailto:shlomita@tauex.tau.ac.il


 2018יולי,  11
 לכבוד

 רקטורי האוניברסיטאות

 

 שלום רב,

ולסטודנטיות מצטיינות לתואר שני מחקרי קול קורא למלגות לדוקטורנטיות הנדון: 
 במקצועות ההייטק במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת

 טתשע"–מחזור א' 
 

פרסמה הוועדה לקידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה, בראשותה של פרופ'  2015בחודש יולי 

"  בנושא. דוח המלצות ונספח תמונת מצברות ארנון, נשיאת האקדמיה הישראלית למדעים לשעבר, "

 ובות"ת. על סמך דוח זה ועל סמך לקחי הפעילויות שקיימה ות"ת עד כה בנושא זה נערכו דיונים במל"ג 
 

 :01.07.2015-ו 30.06.2015ההחלטות מל"ג/ות"ת שהתקבלו בתאריכים להלן עיקרי 

 דוקטורנטיות מצטיינות.-להכפיל )באופן מדורג( את מספר המלגות בתכנית לפוסט .א

של  (matching)להשתתף בתקצוב התנעת פעילות היועצות בכפוף להשתתפותם המקבילה  .ב

 המוסדות. 

להקצות תקציב תחרותי לתמיכה בפעילות רוחבית משותפת לקידום הנושא, )למשל: קורסי  .ג

 קיץ, סדנאות לחוקרות וכיו"ב(.

לעדכן את הקולות הקוראים ותקנוני הוועדות השופטות של מלגות ההצטיינות של ות"ת  .ד

 .ולהטמיע בהם התייחסות מגדרית

המלגות אלון ומעוף, ולהנחות את המוסדות שבין המועמדים שיוגשו לעדכן את תקנוני תכניות  .ה

, יחויב המוסד לספק 50%-לות"ת, לפחות כמחצית תהיינה נשים. במקרה שהשיעור יפחת מ

 הסבר לגבי שיעורן הנמוך של נשים ולפרט מאמציו לאיתור וגיוס פרואקטיביים.

 

הרב שנתית לקידום הוגנות  במסגרת התכנית 03.01.2018ההחלטות ות"ת שהתקבלו ביום 

 מגדרית במוסדות להשכלה הגבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת:

להכפיל, החל משנה"ל תשע"ט, את גובה התמיכה בפעילות היועצות לנשיאים לקידום הוגנות  .א

 מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת. 

החל משנת רנטיות מצטיינות להגדיל את סכום המלגה בתכנית המלגות של ות"ת לפוסט דוקטו .ב

Planning & Budgeting Committee |  הוועדה לתכנון ולתקצוב 

 

http://che.org.il/wp-content/uploads/2015/07/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D.pdf


 מלגות בשנה(. 20תשע"ט )

 לפתוח תכנית מלגות לדוקטורנטיות מצטיינות במקצועות ההייטק. .ג

 לפתוח תכנית מלגות לסטודנטיות מצטיינות לתואר שני מחקרי במקצועות ההייטק. .ד

 בהמשך להחלטות שלעיל, אנו מתכבדים להודיעכם על פתיחת מחזור א' בתכנית המלגות

לסטודנטיות בתכנית המלגות ועל פתיחת מחזור א'  רנטיות מצטיינות במקצועות ההייטקלדוקטו

 כמפורט להלן. מצטיינות לתואר שני מחקרי במקצועות ההייטק

 

 תכנית המלגות לדוקטורנטיות מצטיינות במקצועות ההייטק במוסדות המתוקצבים

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת מחשבים,  התכנית מיועדת לדוקטורנטיות מצטיינות במקצועות

ובנוסף  הנדסת תוכנה, הנדסת תקשורת, הנדסת מערכות מידע, מדעי המחשב, פיסיקה, מתמטיקה

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

 יוגשו לות"ת ויאושרו מראשברמה מקבילה לקורסים הנלמדים במדעי המחשב דו חוגי ובתנאי ש

 טק(.-)להלן: המקצועות ההיי

מטרות התכנית הן עידוד סטודנטיות מצטיינות במקצועות ההייטק לפנות ללימודי התואר השלישי, 

תוך עידוד המצוינות האקדמית, קיצור משך זמן לימודיהן לתואר השלישי ועידודן להשתלבות בעתיד 

 בסגל האקדמי במדינת ישראל.

 

שנתיות ולא יותר משלוש מלגות במחזור למוסד עבור -מלגות בכל שנה, מלגות תלת 10עניק עד ות"ת ת

המלגות,  10הסטודנטיות. אם הוועדה תמצא מועמדות מצטיינות הראויות למלגה מעל למכסה של 

יעמוד במחזור א' על סך  תוכל להמליץ לפני ות"ת להגדיל את מספר המלגות באותה שנה.  גובה המלגה

לשנה הקצבת ות"ת  ₪ 52,200שנים אקדמיות, מזה  3)במחירי תקציב תשע"ט( למשך  לשנה ₪ 62,200

בנוסף, יעמיד המוסד לרשותה של כל לכל מלגאית.  לשנה שישולמו ע"י המוסד ₪ 10,000-ולפחות

 )במחירי תקציב תשע"ט(, לכיסוי הוצאות מחקר. ₪ 10,000מלגאית סכום שנתי של 

העומדות בתנאי התקנון. ועדת המלגות לא תדון במועמדת אשר  מועמדות 6עד המוסד רשאי להגיש 

אינו עומדת בתנאי התקנון. המועמדות תוגשנה לות"ת דרך לשכת הרקטור של המוסד. המוסד יציע 

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

 

 טק-טודנטיות מצטיינות במקצועות ההייתכנית מלגות לתואר שני מחקרי לס

במקצועות הנדסת חשמל מטרת התוכנית היא לעודד  נשים להמשיך ללימודי תארים מתקדמים 

ואלקטרוניקה, הנדסת מחשבים, הנדסת תוכנה, הנדסת תקשורת, הנדסת מערכות מידע, מדעי 

דות זכות מתחום מדעי נקו 60ובנוסף תכניות מובנות ובהן לכל הפחות  המחשב, פיסיקה, מתמטיקה

המחשב, מתמטיקה וסטטיסטיקה ברמה מקבילה לקורסים הנלמדים במדעי המחשב דו חוגי ובתנאי 

טק( ולאפשר לתלמידות המצטיינות להקדיש את -)להלן: מקצועות ההיי שיוגשו לות"ת ויאושרו מראש

 מלוא זמנן ללימודים במטרה להשלים את לימודי התואר השני תוך שנתיים.
 

עמדות למלגות תהיינה בוגרות מצטיינות, אשר התקבלו בפועל כתלמידות מן המניין לשנה"ל המו

טק באחת המוסדות המתוקצבים -)תזה( במקצועות ההיי עם עבודת גמרהראשונה בלימודי תואר שני 



להשכלה גבוהה. המועמדת תוגש ע"י הרקטור של המוסד בו תלמד לתואר שני על סמך המלצה של ראש 

 ו סיימה את לימודיה ושתי המלצות של מורי המועמדת בתואר הראשון. המוסד ב
 

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

 ₪ 60,880יעמוד במחזור א' על סך  הוועדה תגבש רשימת רזרבה של המועמדות לזכייה. גובה המלגה

 40,880)במחירי תקציב תשע"ט( למשך שנתיים אקדמיות ומיועדת לצרכי קיום המלגאית. מזה  לשנה

 לכל מלגאית. לשנה שישולמו ע"י המוסד ₪ 20,000-לשנה הקצבת ות"ת ו ₪

 
 

 

הוועדה תתחשב בדירוג זה מועמדות ולדרגן לפי סדר עדיפויות המוסד.  6כל מוסד רשאי להגיש עד 

כמו כן, אנו מבקשים לבחון את המועמדות נה מתחייבת לקבלו במלואו. בהחלטותיה, אם כי היא אי

 בקפדנות יתרה על מנת להימנע ממועמדות לא ראויות למלגה או שאינן עומדות בתנאי הסף.
 

 

 כללי

 

הבקשות למלגות  לדוקטורנטיות וסטודנטיות מצטיינות לתואר שני מחקרימצטיינות  במקצועות 

. על כל 25.10.18 -ה’,  העתקים מלאים עד יום ה 7-לשכת הרקטור של המוסד בההייטק יוגשו דרך 

 עותק להכיל:

 מכתב מקדים של הרקטור; .1

 ;Excelיש לשלוח הטבלה גם בקובץ  -טבלה מסכמת של המועמדים  .2

 טפסי המועמדות )בהתאם להנחיות המצורפות(; .3

 לא יידונו. -בקשות שיוגשו שלא בהתאם להנחיות 

 .Moshe@che.org.ilנוסף ניתן לפנות באמצעות כתובת המייל הבאה:  לשאלות ולמידע
 

 

 בברכה,                                                                                                            

 

 

 משה אהרוני                                                                                                      
 

 ממונה בכיר תחום מלגות מצויינות                                                                                  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 העתקים:

 המוסדות המתוקצביםרקטורים / סגני נשיא לעניינים אקדמיים 
 

 מנכ"לים / סמנכ"לי כספים במוסדות המתוקצבים
 

mailto:kidumnashim@che.org.il


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 טק במוסדות המתוקצבים-מלגות לדוקטורנטיות מצטיינות  במקצועות ההייתכנית 
 תשע"ט-והנחיות תקנון

 
 

 כללי  

 התכנית הינן: מטרות .1

במקצועות הבאים: הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת עידוד סטודנטיות מצטיינות  -

מחשבים, הנדסת תוכנה, הנדסת תקשורת, מדעי המחשב, פיסיקה, מתמטיקה ובנוסף 

נקודות זכות מתחום מדעי המחשב, מתמטיקה  60תכניות מובנות ובהן לכל הפחות 

המחשב דו חוגי ובתנאי שיוגשו וסטטיסטיקה ברמה מקבילה לקורסים הנלמדים במדעי 

לפנות ללימודי התואר השלישי  טק(-לות"ת ויאושרו מראש )להלן: מקצועות ההיי

באוניברסיטאות בארץ, תוך פיתוח מצוינות אקדמית, תרומה לקהילה האקדמית ולהגדיל 

 מספר נשים במקצועות בהם קיים ייצוג נשים נמוך במיוחד. 

את מלא זמנן  להקדישטק -ות במקצועות ההייהענקת אפשרות לסטודנטיות מצטיינ -

  ללימודיהן ובכך לקצר את משך לימודיהן עד לקבלת התואר השלישי.

בסגל  טק-במקצועות ההייהארוך( של בעלות תואר שלישי  טווחעידוד השתלבותן )ב -

 האקדמי של המוסדות להשכלה גבוהה.

-תואר שלישי במקצועות ההייסטודנטיות מצטיינות הלומדות לשל התכנית הוא  קהל היעד .2

 טק במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה.

 מתן המלגה הינו בכפוף לתנאים הבאים: .3

 המלגאית מתחייבת כלפי המוסד:              

שנים ממועד זכייתה  4לסיים את עבודת המחקר תוך שלוש שנות המלגה או לכל היותר  .א

 במלגה.

ה במוסד, ואף זאת באישור בכתב ממנחה לא לעבוד לשם הכנסה, למעט עזרה בהורא .ב

עבודת הדוקטורט ובהתאם להנחיות המוסד בנושא. בסוף כל שנה המוסד ידווח את 

 היקף שעות העבודה השנתיות בפועל של המלגאית. 

לבקש את אישור המוסד, לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ששה חודשים או  .ג

תר משנה אחת יינתן על פי שיקול דעת יותר. האישור עבור הפסקת עבודת המחקר ליו

 של הוועדה ובכפוף לכללי זכויות הסטודנט.
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במידה וישנו צורך אקדמי חיוני, המחייב  -לחו"ל במסגרת המלגה  1יציאה ארוכה .ד

במסגרת לימודי הדוקטורט, יגיש המוסד לוועדת המלגות של ות"ת יציאה לחו"ל 

 בקשה מיוחדת ליציאה לחו"ל עפ"י העקרונות להלן:

  הבקשה ליציאה ארוכה לחו"ל תוגש מראש )אף רצוי בשלב הגשת מועמדות

הדוקטורנט למלגה( ותפרט, בין היתר, מקורות מימון לשהייה, תכנית עבודה 

 ד המלגאית.  משוערת והגורמים איתם תעבו

 .הוועדה תבחן את חיוניות הבקשה טרם היציאה לחו"ל ותחליט בעניינה 

בכל מקרה, השהייה בחו"ל תהיה לתקופה מוגבלת שלא תעלה על שנה. שהייה בחו"ל  .ה

מעבר לשנה, אפילו אם איננה ממומנת באמצעות המלגה לדוקטורנטיות מצטיינות 

במקרים חריגים יינתן אישור  תהווה עילה להשעיית המלגה. במקצועות ההייטק

לשהייה בחו"ל לתקופה של מעל שנה על פי שיקול דעת של הוועדה ובכפוף לכללי 

  זכויות הסטודנט.

         

 המוסד מתחייב כלפי ות"ת:

 לא להעסיק את המלגאית על חשבון המלגה. .א

להעמיד לרשות המלגאית את הספרות המקצועית ואת כלי המחקר הדרושים בדרך  .ב

 ר ניצול אופטימאלי של שנות המחקר.שתאפש

למשך  לשנה)במחירי תקציב תשע"ט(  ₪ 10,000לרשות המלגאית סך של  להעמיד .ג

שלוש שנים לכיסוי הוצאות מחקר )כגון: צילומים, נסיעות, תוכנה, ציוד ומחשוב, 

 לאור(. והוצאהפרסום 

 דלעיל.להביא לידיעת המלגאית את תקנון התכנית ואת חובותיה וזכויותיה  .ד
 

 מועמדותתנאי סף להגשת 
 

 על המועמדות המוגשות ע"י המוסדות לעמוד באחד מהתנאים הבאים: א.

  המועמדת למלגה היא בעלת תואר שני, שהגישה תכנית דוקטורט תוך שנתיים, ולא

 מעבר לשנתיים, מיום קבלת אישור עבודת התואר השני, והתכנית אושרה. 

 ר לדוקטורט, שתכנית הדוקטורט שלה אושרה.המועמדת היא תלמידה במסלול הישי 

 

בשני המקרים לא יוגשו מועמדות שמאז אישור תכנית הדוקטורט שלהן ועד לבחירתן ע"י ועדת 

 הבחירה הפנימית במוסד חלפה יותר משנה. 
 

בחירת המועמדות המוגשות ע"י המוסד תעשה עפ"י קריטריונים שוויוניים על בסיס מצוינות  ב. 

 אקדמית.
 

                                                 
 הכוונה הינה ליציאה להשתלמות בחו"ל לתקופה ארוכה של מספר חודשים ולא ליציאה לכנס וכדומה. 1



 במסגרת הגשת המועמדות יגיש המוסד לות"ת את המסמכים הבאים: ג. 

 .תקנון הוועדה המוסדית לבחירת המועמדות 

 ידי המוסד. -רשימת המועמדות למלגה המוגשות על 

 .הפרטים המלאים על כל מועמדת, כפי שהוגשו לוועדת הבחירה במוסד 

 .הנימוקים לבחירתן של המועמדות 

 קיום התנאים בהתאם לתקנון ות"ת. התחייבות המוסד והמועמדות על 

 

 

 עבודת ועדת השיפוט של ות"ת

ועדה מטעם ות"ת מופקדת על השיפוט האקדמי של המועמדות ועל בחירת הזוכות. תפקידי  .א

 הוועדה מטעם ות"ת הם כדלקמן:

  .לבחון את נתוני המועמדות המוגשות לות"ת 

 מצוינות אקדמית, בין היתר, פרסומים, פי -לבחור את המועמדות לקבלת המלגה על

השתתפות פעילה בכנסים, פרסים אקדמיים, פוטנציאל המועמדת להשתלבות בעולם 

 האקדמי וכיו"ב ובהתאם לשיקול דעת הוועדה.

  לעדכן את ות"ת על רשימת הזוכות הסופית למלגאיות לדוקטורנטיות מצטיינות

 במקצועות ההייטק.

 בהתאם לבקשות המוסדות ולשיקול דעתה. להמליץ לות"ת על הארכות מלגה 

 .לבחור רשימת רזרבה של מועמדות 

מלגאיות חדשות ועל הארכות למלגאיות  10מדי מחזור תמליץ ועדת השיפוט לות"ת על עד  .ב

ותיקות בהתאם לבקשות המוסדות ולשיקול דעת הוועדה וכן תמליץ על רשימת רזרבה של 

 מועמדות.

 

 נוהלי דיווח ותשלום
 

 :בספטמבר 30-יש לות"ת כל שנה עד ההמוסד יג .א

 ודיווח כספי על המלגאיות בשנת הלימודים הנוכחית בכל המחזורים.  2דיווח אקדמי

הדיווח האקדמי יהיה חתום ע"י רקטור המוסד והדיווח הכספי יהיה חתום ע"י מורשי 

 החתימה המוסמכים.

  הבאה בצרוף אישור על המשך רצף רשימת המלגאיות הממשיכות לשנת הלימודים

לימודיהן. לגבי מלגאיות שמוגשות להארכה לשנה רביעית יצורפו הנימוקים לכך. כמו 

 חודשים. 6כן יודיע המוסד על כל הפסקת לימודים העולה על 

                                                 
 מצ"ב מתכונת לדוח התקדמות אקדמית למלגאית התכנית הממשיכות. 2



  אישור על קבלת תואר ד"ר לגבי המלגאיות שנסתיימה השנה השלישית של קבלת

 שנה הרביעית(.המלגה )או לכל היותר לאחר סיום ה

  בתקנון. 3התחייבות על עמידת המוסד בתנאים המפורטים בסעיף 
 

על סמך דיווחים אלה תעביר ות"ת את כספי המלגות בגין השנה כולה עבור המלגאיות הזכאיות  .ב

 מכל המחזורים.

בדצמבר באותה  31אם יחולו שינויים לאחר תאריך הדיווח ידווחו שינויים אלה לות"ת עד ליום 

 ההתחשבנות בגינם תיעשה בשנה העוקבת. שנה ו

 

   

 

 

 דיווח ותשלום נהלי 

 בספטמבר בכל שנה:  1-עד ה תהמוסד יגיש לות" א.

  דיווח אקדמי על המלגאיות בשנת הלימודים הנוכחית בכל המחזורים, חתום על ידי

 המנחה והרקטור או נשיא המוסד.

  בשנת הלימודים הנוכחית בכל דיווח כספי על העברת כספי המלגות למלגאיות

 המחזורים, חתום על ידי מנהל הכספים של המוסד.

  רשימת המלגאיות הממשיכות לשנת הלימודים הבאה בצרוף אישור על המשך ורצף

חודשים. אישור  6לימודיהן. כמו כן יודיע המוסד על כל הפסקת לימודים העולה על 

השנה השלישית של קבלת  על קבלת תואר ד"ר לגבי המלגאיות, כאשר נסתיימה

 המלגה )או לכל היותר לאחר סיום השנה הרביעית(.

 .התחייבות על עמידת המוסד בתנאים המפורטים בסעיף ב' בתקנון 

הלימודים את כספי המלגות בגין השנה כולה  שנתבסוף  תסמך דיווחים אלו, תעביר ות" על .ג

 עבור מלגאיות כל המחזורים הזכאים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

טק -מלגות לסטודנטיות מצטיינות לתואר שני מחקרי במקצועות ההייתכנית 
 במוסדות המתוקצבים

 תשע"ט-והנחיות תקנון        
 

 מטרת התכנית

 להמשיך לימודים 3טק-התכנית נועדה לעודד את הסטודנטיות המצטיינות במקצועות ההיי

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.

 מנם ללימודים ולסיים את לימודי התואר השני תוך שנתיים.

 

 המלגות .2

דשות בכל שנה, ולא יותר משתי מלגות במחזור שנתיות ח-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  3לרשימת הזוכות, הוועדה תגבש רשימת רזרבה של עד 

 במחירי תשע"ט ומיועדת לצרכי קיום המלגאית.  ₪

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

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

 בחירת הזוכות תיעשה ע"י ועדת שיפוט שתמונה ע"י יו"ר ות"ת.    .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. 

 :מתן המלגה מותנה בעמידה בתנאים הבאים     .ה

ולהימנע מעבודה מחוץ  מלאעל הזוכות במלגה ללמוד בהיקף   (1)

                                                 
הנדסת מחשבים, הנדסת תוכנה, הנדסת תקשורת, הנדסת מערכות מידע, מדעי המחשב, פיסיקה, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה,  3

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

 ש.לקורסים הנלמדים במדעי המחשב דו חוגי ובתנאי שיוגשו לות"ת ויאושרו מרא
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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) 

 ת הגמר, תוך שנתיים מיום תחילת קבלת המלגה. עבוד

 

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

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

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

 הוועדה ובכפוף לכללי זכויות הסטודנט.

 

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

 

 בחירת המועמדים.   3

 תנאי סףא. 

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

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

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

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

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

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

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) 

   העתקים מלאים  7-לשכת הרקטור של המוסד בהגשת המועמדות לות"ת תעשה דרך

 . 25.10.18 -ה’,  עד יום ה

   .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 

 



 מציא: על המועמדות לה (2)  

  גליונות ציונים של התואר הראשון שיכלול גם את מיקומו היחסי של המועמדת ביחס

 לקבוצת התייחסות )מחלקה, חוג וכו'(.

 .תקציר קורות חיים 

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

 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. -אקדמית  מצויינות .1

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

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

 

 נהלי דיווח ותשלום.   4

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

 למוסד בו סיימה הזוכה את לימודיה התואר הראשון. 

באוגוסט, יוגש לות"ת, ע"י זוכה המלגה, דיווח  15-בתום כל שנה אקדמית, ולא יאוחר מיום ה .3

 על התקדמות לימודיה יחד עם גיליון ציונים. 

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

 אלפי ש"ח לאותה המלגאית. 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

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



 



 
 לדוקטורנטיות מצטיינות בתחומי ההייטקתכנית מלגות 

 
 "אתשפ-ט, תשע"א'מחזור  -טופס בקשה

 לתשומת לב המבקש

  .אנא קרא בעיון התקנון וההנחיות 

 .מלא את הטופס בדייקנות ובכתב ברור 

 :יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים בהתאם לתקנון 

 .תואר ראשון ושני ועבודת גמר , כולל ציוני סיוםקורות חיים של המועמד - 

  אישור תכנית הדוקטורט. -

 עמודים(. 5עד  3תקציר הצעת המחקר המאושרת ) -

 שלוש המלצות ) אחת ממנחה העבודה ועוד שתי המלצות(. -

 .בקשה שלא תענה לתנאי המלגה או הלוקה בחסר לא תידון 

 
 _______________________טע"תש_שנה אקדמית   

 ________________________________מוסד__     

  פקולטה_________________________________     

 

 . פרטים אישיים1

 שם פרטי____________________ )עברית( שם משפחה__________________

 שם פרטי____________________ )לועזית( שם משפחה__________________

 ________ שנת עליה_____________ארץ לידה ___ שנת לידה ___________

 מצב משפחתי___________  מין_________ אזרחות_____________

 כתובת__________________________________________________________ 

 טל' בבית __________ טל' בעבודה ___________ טל' נייד ___________________ 

 __________________________________ כתובת דוא"ל ___________________

 עיסוק נוכחי______________________________________________________

 

 תיכוניים. לימודים 2

 עודהת מוסד שנים 
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 . לימודים אקדמיים3

 תואר מוסד שנים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . פרסים, הצטיינות וכד'4

 פרס הצטיינות שנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 )יש לצרף מכתבי המלצה(.  שמות מנחים וממליצים 5

 מוסד תפקיד שם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . שיקולי האוניברסיטה בהגשת המועמד6

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

 . התחייבות המועמד והאוניברסיטה לתנאים הנדרשים בתקנון8

בתחומי מדעי הרוח  אנו הח"מ מתחייבים לעמוד בכל תנאי תכנית המלגות לדוקטורנטים מצטיינים

 כפי שמופיעים בתקנון ובהנחיות.
 

 חתימת המועמד/ת ___________________   תאריך________________

 חתימת הרקטור_____________________   תאריך________________

 _____________________מנכ"ל/סמנכ"ל כספיםחתימת      תאריך________________


