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 דוקטורומלגות מחיה לתלמידי מוסמך 
 

 התקנון כתוב בלשון זכר אך מופנה לשני המינים
  

 .למידע על מלגות יש לפנות לפקולטה בה לומד התלמיד
  

 יעודכן לפי תאריך האישורתאריך עדכון אחרון: 
  
מלגות מחיה לתלמידי מוסמך ודוקטור יוענקו בשלוש רמות* בהתאם למעמדו האקדמי  .1

 : התלמיד של
 

 מעמד אקדמי רמה
 1תלמיד לתואר מוסמך 1
 תלמיד מחקר (דוקטור) בשלב א 2
 תלמיד מחקר (דוקטור) בשלב ב 3

   
 . המלגות תוענקנה לתלמידים שהגישו טופס לימודים מאושר במועד ולפי הכללים .2
 
כדי לאפשר לתלמיד לפנות את זמנו  מוענקות על בסיס שיקולים אקדמיים בלבדמחיה מלגות  .3

בגין המלגה לאוניברסיטה כלשהי   תמורה  ואין לדרוש מתלמיד למחקר באוניברסיטה,
 . שקיבל

 
 . כללים המפורטים בתקנון זה חלים על מלגות המוענקות מכל תקציב שהוא .4
 
 
ומלגות  מלגת מחיה אינה מזכה בפטור משכר לימוד, למעט מלגות הצטיינות לתלמידי מוסמך .5

 . לתלמידי דוקטור בהן עפ"י הגדרתן כלול הפטור במרכיבי המלגה
 

 למעט בתכניות בינלאומיות. ,במסלול המחקרירק תן לשלם מלגות לתלמידים יככלל, נ .6
 
אלא אם כן  ,עבריתהלשהות בסביבת המחקר שלהם באוניברסיטה ככלל, מלגאים צריכים  .7

נסיעות המלגאים רשאים לצאת למדובר בפרויקט מחקרי רשמי של האוניברסיטה  בחו"ל. 
מסטרנטים קצרות לצרכי מחקר, כנסים, שיתופי פעולה הרצאות וכדומה. כמו כן, ל

דוקטורנטים תאושר תקופת שהיה של עד שנה אחת (עם האישורים הנדרשים מהתכניות ו
 בהן הם לומדים).

   
  מלגהה משך 

   
 . מלגת מחיה מוענקת לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, עם אפשרות הארכה .8
 
המלגה תוענק בחודשי הקיץ  ,חודשים בשנה. יחד עם זאת 12 -תוענק מלגת מחיה ל ,ללככ .9

 . אם התלמיד ממשיך במחקרו בתקופה זו רק
 

במקרים חריגים שנתיים.  ניתן להעניק מלגת מחיה לתלמיד מוסמך לתקופה שלא תעלה על  .10
   יכולה ועדת החריגים של הפקולטה לאשר את הארכת התקופה לשנה שלישית.

                                                           
, למשל לתלמידים הדיקן ניתן להעניק במקרים מיוחדים מלגת מחיה לתלמידי בוגרמיוחד של באישור   1

 מצטיינים במיוחד. תלמידים אלה יכללו בקטגוריה זאת. 
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יכולה ועדת החריגים  תלמיד דוקטור יוכל לקבל מלגות במשך חמש שנים. במקרים חריגים .11

של הפקולטה לאשר את הארכת התקופה לשנה שישית (בהנחה שהארכת התואר אושרה 
  על ידי הרשות לתלמידי מחקר).

 
 .מלגת מחייה של תלמידי דוקטור תופסק בתום החודש בו אושרה עבודת הדוקטור שלהם .12

 
 עומד בדרישות האוניברסיטה רשאית להפסיק את תשלום המלגה לתלמיד אשר איננו .13

  .או שאינו מתקדם בעבודתו האקדמית לשביעות רצונה האקדמיות
 

שבועות גם בחופשת  14לגה במשך לגה זכאיות לקבל משילדו בתקופת הממלגאיות   .14
אם עדיין שבועות מלגה  14נה זכאיות לתוספת של ייבתום תקופת המלגה, תההלידה. 

הגשת הבקשה לקבלת אושרה. , ועבודת הדוקטור טרם מות כתלמידות באוניברסיטהשור
 התוספת תיעשה ע"י המלגאית באמצעות רכזת הורות בדיקנט הסטודנטים.

 

 ("תקרה") המקסימליתגובה המלגה 
 

 :לתשלום תהמותר תהמלגה המקסימליגובה    .15
 

 ) 340%(   ₪ 6,000  -תלמידי מוסמך 
 )251%( ₪   7,500  -דוקטורנטים, שלב א 
 )231%( ₪ 7,900  -דוקטורנטים, שלב ב 

 
במידה וסה"כ   תקרות אלו תקפות עבור תלמידים המקבלים מלגות מגורם אחד או יותר.

את התקרה המותרת, לדוגמא כאשר תלמיד מקבל מלגות מיותר ממקור תוך עובר   המלגות
  אוניברסיטאי אחד או ממקור חיצוני במקביל למלגה ממקור אוניברסיטאי

(פקולטה/חוג/מכון/מנחה), סגן הרקטור יקבע את אופן החלוקה. מקרים חריגים כאלה יופנו 
דמית: גב' סורנה סיגל לאישור סגן הרקטור באמצעות רכזת המלגות במזכירות האק

) soranas@savion.huji.ac.il .( 
 
 

 ימלית ("רצפה")ניגובה המלגה המ
  

ומקדישים את מלוא תלמידי מוסמך ודוקטור שהם חלק מקבוצת מחקר במדעים הניסויים  .16
יקבלו מלגת מחקר מינימלית לפי הפירוט הבא (כאשר ברירת המחדל היא זמנם למחקר 

 תשלום מקרנות המחקר של ראש קבוצת המחקר). 
ש"ח לחודש. תלמידים המחזיקים במשרת הוראה  3500 לפחות תלמידי מוסמך יקבלו

ש"ח לחודש (כשהסכום כולל גם את שכר ההוראה  4500באוניברסיטה יקבלו לפחות 
 ברוטו).  

 
ש"ח לחודש. תלמידים המחזיקים במשרת הוראה  4500 לפחות יקבלודוקטור מידי תל

ש"ח לחודש (כשהסכום כולל גם את שכר ההוראה  5500באוניברסיטה יקבלו לפחות 
 ברוטו).
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 היתר עבודה למקבלי מלגות מחיה   

   
 . הכללים שיחולו על היקף העבודה המותר לתלמיד, מקבל מלגת מחיה להלן   .17

 
בתוך ניתן לעבוד אם אין הנחיות מפורשות בתנאי המלגה (לדוגמת "מלגת נשיא"), ככלל, 

 עפ"י הכללים הבאים:מחוץ למוסד ו
   
 לחודש.  ₪ 4,000של עד תלמידי מוסמך המקבלים מלגה עבודה לכל תותר  .א
בהוראה באוניברסיטה או עבודה אחרת התורמת להכשרתו האקדמית של  תותר עבודה .ב

 -משרה לתלמידי מוסמך המקבלים מלגה בגובה של  למעלה מ  1/2בהיקף של עד  התלמיד
 לחודש. ₪ 4,000

  
 לחודש. ₪ 5,000מלגה בגובה של עד תלמידי דוקטור המקבלים ל כל עבודה תותר  .ג
בהוראה באוניברסיטה או עבודה אחרת התורמת להכשרתו האקדמית של תר עבודה ות .ד

 5,000 -מלגה של למעלה מ משרה לתלמידי דוקטור המקבלים  1/2בהיקף של עד  התלמיד 
 לחודש. ₪

    
גם במקרים בהם סכומי המלגה מאפשרים עבודה ללא הגבלה, הפקולטה רשאית לדרוש 

מהמנחה הצהרה לפיה התלמיד מתקדם במחקר באופן משביע רצון ובהתאם ליעדים 
 ולזמנים הקבועים בתקנונים.

 
 נות במקרים חריגים לסגן הרקטור.ניתן לפ 
   
 
 

 מלגות הצטיינות לתלמידי מוסמך
  

ענק ההצטיינות לתלמיד שנה א' לתואר מוסמך יוענק לאחוז מסוים מבין תלמידי שנה א' מ .18
. תלמיד יהיה זכאי 90 –לתואר זה בכל פקולטה, שציון הגמר שלהם לתואר בוגר אינו נופל מ 

תכנית לימודים מלאה. היקף המענקים מותנה במשאבי למלגת הצטיינות, אם הוא לומד 
 האוניברסיטה לאותה שנה.

 
 הפקולטה תדאג לייצוג הולם מתוך החוגים השונים. .19

 
הפקולטה רשאית להעניק חלק ממענקי ההצטיינות למוסמך לתלמידים המתחילים את  .20

 לימודיהם לתואר זה בסמסטר ב'.
 

שכר לימוד  100%-ימוד אישי אך לא יותר מהמענק יינתן כמלגת מחיה לשנה ופטור משכר ל .21
 שנתי.

 
מענק ההצטיינות לתלמיד שנה א' לתואר מוסמך יוענק ללומדים במסלול המחקרי או  .22

 ללומדים בתוכנית שהמעבר למסלול המחקרי בה מתאפשר רק לקראת השנה השנייה.
 



From: Sorana Sigal
To: Liron Barhum; Yafa Eliyahu; Maya Dagan-Ashkenazi; Saskia De Haan; Orel Levi; Ori Sagie
Subject: FW: אישורי עבודה למלגאי נשיא
Date: יום רביעי 25 אוקטובר 2017 08:44:14
Importance: High

שלום לכם,
 

אנא ראו בהמשך הודעה בנושא העסקה של מלגאי נשיא שנשלחו ליו"ר ועדת המלגות בפקולטה שלכם
שאמורים להפיץ אותה לגורמים הרלוואנטיים בפקולטה.

אודה לכם אם תעבירו את תוכן ההודעה לכל מלגאי נשיא בפקולטה שלכם.
 

בברכה,
 

סורנה
 

 Oron Shagrir [mailto:oron.shagrir@gmail.com] :From
Tuesday, October 24, 2017 10:26 PM :Sent

>soranas@savion.huji.ac.il< Sorana Sigal :To
;>shlomi.segall@mail.huji.ac.il< yifat.kolikant@mail.huji.ac.il; Shlomi Segall :Cc

;>mimi@mscc.huji.ac.il< reem.segev@mail.huji.ac.il; rongol@mail.huji.ac.il; Mimi Ajzenstadt
Rina Talgam ;>iritm@savion.huji.ac.il< Irit Magora-Levi ;>avik@savion.huji.ac.il< Avraham Kluger

>rina.talgam@mail.huji.ac.il<
Subject: אישורי עבודה למלגאי נשיא

 
 

שלום לכולם, 
 

בעקבות שאלות שונות לגבי תקנון המילגות החדש רציתי להבהיר שלמלגאי נשיא מותר לעבוד
(רק) עד חצי משרה ולא עד משרה מלאה כפי שאולי משתמע מהתקנון החדש.

 
גם זאת הקלה לעומת המגבלה הקודמת שהיתה רבע משרה.

 
אנא עדכנו ביחידות שלכם. 

 
תודה, אורון
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