הוועדה לתכנון ולתקצוב
מלגות למצטיינים

ירושלים ,נובמבר 2014

כללי
מידי שנה מפעילה הות"ת  10תוכניות שונות למלגות
למצטיינים בתקציב כולל של כ 70 -מיליון ש"ח בשנה ובכלל
זה:
• מלגות לקליטת סגל מצטיין
• מלגות לפוסט-דוקטורנטים מצטיינים
• מלגות לדוקטורנטים מצטיינים

עקרונות כלליים
•
•

•

•

לכל תוכנית ועדת שיפוט המורכבת מאנשי אקדמיה בכירים.
המועמדים למלגות מוגשים ע"י המוסדות (אוניברסיטאות או
מכללות) לאחר שעברו הליך מיון ובחירה פנימי של
המוסדות .אין הגשה עצמאית ע"י המועמדים עצמם.
בחירת הזוכים מתבססת על "מצוינות אקדמית" ובכלל זה:
ציונים ,זכיה בפרסים ,השתתפות בכנסים ,פרסום מאמרים
אקדמיים ,המלצות מנחים והתרשמות כללית.
פירוט לגבי כל התוכניות השונות ,אפשר למצוא באתר
המל"ג.

מלגות לקליטת סגל מצטיין
מלגות אלה נועדו לסייע בקליטת סגל מצטיין ,ולממן את
שלושת השנים הראשונות של העסקת המלגאי .המוסדות
מתחייבים כי לאחר שלוש שנות המלגה יקלטו המלגאי כחבר
סגל בתקן.

תוכנית מלגות אלון
• התוכנית פתוחה לכל תחומי הלימוד .מידי שנה מוענקות עד
 25מלגות תלת-שנתיות.
• גובה המלגה הוא כעלות המשרה בה נקלט המועמד
באוניברסיטה (בד”כ מרצה או מרצה בכיר) .בנוסף לכך
מקבלים המלגאים מענק מחקר חד-פעמי.

מלגות לקליטת סגל מצטיין (המשך)
תוכנית מלגות מעוף:
• מיועדת לעידוד קליטת סגל צעיר מצטיין מבני החברה
הערבית באוניברסיטאות ובמכללות.
• מידי שנה מוענקות עד  6מלגות .גובה המלגה הוא כעלות
המשרה בה נקלט המועמד (בד”כ מרצה או מרצה בכיר).
בנוסף לכך מקבלים המלגאים מענק מחקר חד-פעמי.

מלגות לפוסט-דוקטורנטים
תוכניות מלגות לפוסט-דוקטורנטיות מצטיינות:
מטרות התכנית הן:
• לסייע לדוקטורנטיות מצטיינות מאוניברסיטאות המחקר בישראל לצאת
להשתלמות (פוסט דוקטורט) באוניברסיטאות מובילות בחו"ל ,במטרה
לקלוט אותן עם סיום ההשתלמות כחברות סגל אקדמי באוניברסיטאות.
• בטווח הארוך ,להביא להגדלת מספר חברות הסגל האקדמי
באוניברסיטאות המחקר בישראל.
• מידי שנה מוענקות עד  10מלגות דו שנתיות.
• גובה המלגה הינו  20אלף דולר לשנה.
• בהקצאת המלגות ניתנת העדפה לתחומי ידע בהם יש קושי בגיוס נשים
לסגל האקדמי ,כגון :הנדסה ,המדעים הפיזיקליים ,מדעי המחשב.

מלגות לפוסט-דוקטורנטים (המשך)
תוכנית מלגות לבתר-דוקטורנטים בני החברה הערבית
מטרות התוכנית הן:
• לסייע לדוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית מאוניברסיטאות
המחקר בישראל לצאת להשתלמות (פוסט-דוקטורט) באוניברסיטאות
מובילות בחו"ל ,במטרה לקלוט אותם עם סיום ההשתלמות כחברים
בסגל האקדמי באוניברסיטאות.
• בטווח הארוך ,להביא להגדלת מספר חברי הסגל האקדמי מבני החברה
הערבית.
• במסגרת התוכנית מוענקות בכל שנה עד  14מלגות דו-שנתיות.
• גובה המלגה הינו  20אלף דולר לשנה.
• התוכנית מיועדת לסטודנטים שהתקבלו להשתלמות פוסט-דוקטורט
בחו"ל.

מלגות לדוקטורנטים
תוכנית המלגות ע"ש רוטנשטרייך ז"ל לדוקטורנטים מצטיינים במדעי
הרוח
• מדי שנה מוענקות במסגרת התכנית עד  20מלגות תלת-שנתיות.
• גובה המלגה השנתית בתכנית עומדת על  80אלף  , ₪בחלוקה שווה
בין ות”ת והאוניברסיטה בה לומד המלגאי.
תכניות המלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה על-שם פרופ’
נחמיה לבציון ז”ל
• התוכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים אשר גדלו באזורי פריפריה
או בשכונות המוגדרות כ"פריפריה חברתית".
• מידי שנה מוענקות עד  10מלגות תלת-שנתיות .גובה המלגה הוא 62
אלף  ₪בשנה ,כאשר הות"ת מממנת  ₪ 52,000והמוסדות נדרשים
לממן עוד .₪ 10,000

מלגות לדוקטורנטים (המשך)
תוכנית המלגות לדוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית
• במסגרת התוכנית מוענקות מידי שנה עד  10מלגות מחיה ומחקר.
• המלגה הינה תלת-שנתית .גובה המלגה הוא  62אלף  ,₪כאשר 52
אלף  ₪במימון ות”ת והיתרה –  10אלפי  ,₪במימון האוניברסיטה
בה לומד המלגאי.
תוכנית מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי "כלכלת ישראל"
• החל מתשע"ה מפעילה הות"ת בשיתוף עם משרד האוצר תוכנית
מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי "כלכלת ישראל".
• במסגרת התוכנית מוענקות מידי שנה  4מלגות דו-שנתיות.
• גובה המלגה הוא  ₪ 50,000לשנה.

