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 לכבוד,

 נשיאי המכללות האקדמיות בישראל,

 סגני הנשיא לעניינים אקדמיים,

 שלום רב.

 

 -למלגות ע"ש המר קורא להגשת מועמדים לתוכנית הות"ת-הנדון: קול
לסטודנטים מצטיינים בשנה האחרונה ללימודיהם לתואר הראשון במכללות 

 חתשע" -אלרהאקדמיות ביש

 

 .רקע. 1

תכנית המלגות ע"ש המר נועדה לתמרץ מעבר של סטודנטים  מצטיינים בוגרי מכללות ללימודי 

 תואר שני מחקרי באוניברסיטאות.

שנתית, וסכום -מלגות. המלגה הינה דו 12מעניקה  מידי שנה  עד  במסגרת התוכנית הות"ת

 (.  חבשנה )במחירי תשע"₪  40,880המלגה הינו 

 

 

הגשת המועמדים למלגה , ז, ולקראת שנה"ל תשע"  18.6.2014בהתאם להחלטת הות"ת מיום  .2

האחרונה  , אשר יגישו לוועדת השיפוט סטודנטים מצטיינים הנמצאים בשנהתעשה ע"י המכללות

ולסיים לימודי תואר שני מחקרי תקבל ללימודי התואר הראשון ולהם פוטנציאל אקדמי מוכח לה

 באחת האוניברסיטאות בארץ.
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. המועמדים למלגה יהיו סטודנטים מצטיינים בשנה האחרונה ללימודי התואר הראשון אשר קיבלו 3

להרשם ללימודי תואר שני מחקרי  את ציוני סמסטר א' של שנת הלימודים האחרונה ואשר בכוונתם

 .בשנה העוקבתבאחת האוניברסיטאות בארץ 

בכל מקרה הזכאות לקבלת המלגה תהיה מותנית בקבלה והתחלת לימודים לתואר שני מחקרי  .4

 באחת האוניברסיטאות בארץ. 

 

לות"ת . ועדת שיפוט שהוקמה לנושא ע"י יו"ר הות"ת תבחן מידי שנה את המועמדים השונים ותמליץ 5

 על הזוכים.

 . ועדת השיפוט תכין בעת בחירת הזוכים שתי רשימות:6

 המומלצים הראשונים לזכיה במלגה. 12א: רשימת 

 מועמדים נוספים . 3ב: "רשימת המתנה" של 

הזוכים המומלצים הראשונים לא ירשם או לא יתקבל ללימודי תואר שני  12במידה ומי מרשימת 

ישראל , "יכנס" לרשימת הזוכים הבא בתור מתוך "רשימת מחקרי באחת האוניברסיטאות ב

 ההמתנה".

, השנה הראשונה בה מופעלת התוכנית במתכונת הנוכחית, יש להגיש המועמדים ח. לקראת שנת תשע"7

עותקים של חומרי  6( וכן moshe@che.org.ilבדואר האלקטרוני ) ,לח"מ 1.6.2017למלגה עד 

 רגיל. ההמועמדים בדואר 

 

 מצ"ב תקנון והנחיות התוכנית וכן טפסי הגשת המועמדים.

 
הנכם מתבקשים להפיץ הודעה זו בקרב תלמידי השנה האחרונה ללימודי התואר הראשון 

 במוסדכם.
 

 
 

 בברכה,                                                                                         

                                                                                                                                                               
 

 משה אהרוני,                                                                                            
 ממונה תחום מלגות למצטיינים, ות"ת.

 העתק:
 "ר ועדת המלגות ע"ש המר, ות"ת.פרופ' רוני אפטה, יו

 מנכ"ל המל"ג/ות"תגדי פרנק, 
 סמנכ"ל לתקצוב, ות"ת.שירה נבון, 

 



 
 
 
 
 

 


