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המזכירות האקדמית

כללים להענקת מלגות קיום לתלמידי מחקר
מבוא

.1

אוניברסיטת בן גוריון בנגב מעניקה מלגות קיום לתלמידי מחקר :תלמידי תואר
שני )במסלול עם תיזה בלבד( ,תלמידי תואר שלישי ומשתלמי בתר-דוקטור .מטרת
המלגות לאפשר למקבלי המלגה להקדיש את זמנם למחקר .המלגות מוענקות על
בסיס מצויינות אקדמית.
.2

.3

תנאים כלליים
א.

רשאי לקבל מלגה :תלמיד מן מניין לתואר שני באוניברסיטת בן-גוריון
במסלול עם תיזה )לרבות תלמיד במסלול המהיר לתואר שני( ,תלמיד לתואר
שלישי ומשתלם בתר-דוקטור )על פי הכללים שנקבעו על ידי הועדה המרכזת
ומפורטים בסעיף .( 18

ב.

קבלת מלגה מותנית בהקדשת זמן למחקר ,יחסית להיקף המלגה.

ג.

המשך קבלת המלגה מותנה בעמידה בקריטריונים אקדמיים כמפורט להלן.

ד.

תלמיד מחקר במוסד אקדמי אחר ,אשר לפחות אחד המנחים שלו הוא חבר
סגל מן המניין באוניברסיטת בן-גוריון ,רשאי לקבל מלגה מתקציב המחקר
של המנחה בלבד ובהתאם לסעיפים א'-ג' לעיל.
מקורות תקציביים
המלגות ממומנות משני מקורות אפשריים:
 3.1תקציב שוטף של האוניברסיטה – מלגות המוענקות על ידי המחלקות.
 3.2קרנות ותקציבי מחקר – מלגות קרן קרייטמן וכדומה ,מלגות מחקר אישיות
כגון מלגת ות"ת ,אשכול ,טכנולוגיה עילית ,תקציבי מחקר חיצוניים וקרנות.

.4

משך קבלת המלגה
ככלל יוענקו מלגות הקיום כדלקמן:
א .תלמיד לתואר שני יוכל לקבל עד  24חודשי מלגה ,במשך הזמן החופף את לימודיו
בשנים א' וב' .במקרים חריגים ומנימוקים אקדמיים תישקל הענקת מלגה לתקופה
נוספת של עד  12חודשים ,באישור מיוחד של דיקן הפקולטה ,ממקור תקציבי 3.2
בלבד.
ב .תלמיד לתואר שלישי יוכל לקבל עד  48חודשי מלגה ,תקופה החופפת לתקופת
לימודיו בשנים א'-ד' ) 60חודשים במסלול הישיר( .במקרים חריגים ומנימוקים
אקדמיים תישקל הענקת מלגה לתקופה נוספת של עד  6חודשים באישור מיוחד של
דיקן הפקולטה ממקור תקציבי  3.1לעיל .מעבר לתקופה זו ,הענקת מלגות נוספות
תוענקנה אך ורק ממקור תקציבי  3.2לעיל לאחר אישור הארכת לימודים כדלקמן:
הארכת תקופת הלימודים ב  6חודשים נוספים ,כפופה לאישור דיקן הפקולטה
ודיקן בית ספר קרייטמן  .מעבר לכך הארכת תקופת הלימודים בכפולות של 6
חודשים בלבד ,כפופה לאישור דיקן הפקולטה ,דיקן בית ספר קרייטמן והרקטור.
ג .משתלם בתר דוקטור יוכל לקבל עד  24חודשי מלגה )הארכה מעבר לתקופה
האמורה ,עד  12חודשים ,אפשרית רק באישור הרקטור ועל חשבון תקציבי מחקר(
ככלל ,כל הארכת משך תקופת המלגה שתומלץ על ידי המנחה תישקל על ידי ועדת
ההוראה הפקולטית לתארים גבוהים המתאימה ,וטעונה אישור הדיקן.
* תקופה מינימלית להענקת מלגה הינה ארבעה חודשים רצופים לפחות )אפשר
שהמלגה תמומן ממספר מקורות תקציב בו זמנית לתקופה האמורה(.
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תנאים אקדמיים לקבלת מלגה בשנה א' כתלמיד מחקר
א .המלגות מוענקות על בסיס מצויינות אקדמית .סכום המלגה המירבי יקבע
בהתאם לטבלת המלגות שבסעיף  17להלן ,וגובה המלגה בפועל יקבע בהתאם
למשאבים העומדים לרשות הפקולטה .תנאי מינימלי לקבלת מלגה בשנה א'
לתלמיד מחקר ,הינו ממוצע של  80לפחות בלימודי התואר הקודם .ועדת
ההוראה הפקולטית לתארים גבוהים המתאימה רשאית לקבוע תנאים
נוספים.
ב .הענקת מלגה החורגת מהתנאים האקדמיים הנ"ל טעונה אישור הדיקן
בהמלצת יו"ר ועדת ההוראה הפקולטית לתארים גבוהים המתאימה.
ג .תלמיד שהשלים את כל קורסי התואר השני ,בממוצע  80לפחות ,הגיש את
עבודת הגמר לשיפוט והתקבל ללימודי התואר השלישי במעמד "על תנאי" )עד
לקבלת ציון סופי לתואר השני( ,יוכל לקבל מלגת קיום לתלמידי תואר שלישי
מתקציב מחקר.
ממוצע ציוני הקורסים בתואר השני ,יהיה הבסיס לקביעת היקף המלגה
המרבי .התקופה בה יקבל התלמיד מלגה זו ,כלולה בתקופה הנזכרת בסעיף 4
ב'.
תנאים אקדמיים להמשך קבלת מלגה

.6

דרישות לימודים
א .1 .
תלמיד לתואר שני חייב בשנה הראשונה ללימודיו לעמוד בדרישות
תקנות הלימודים הפקולטיות ,לצבור לפחות  50%מסך הנקודות לתואר
בציון ממוצע של  85לפחות ,לבחור מנחה ונושא לעבודת גמר .ועדת
ההוראה הפקולטית לתארים גבוהים רשאית לקבוע תנאים נוספים.
דו"ח מצב לימודים
.2
כאמור בסעיף  6א 1לעיל ,עד סוף סמסטר ב' ) 31ביולי( בשנה א' ללימודיו ,חייב
התלמיד לתואר שני למצוא מנחה ולגבש עמו נושא לעבודת התיזה .שם המנחה
ונושא העבודה המאושר על ידי המנחה יעברו לועדת ההוראה הפקולטית לתארים
גבוהים.
הערה :מחלקה רשאית לחייב מלגאי ,לבחור מנחה ולגבש נושא לעבודת תיזה ,עד
תחילת סמסטר ב' ) 1במרץ(.
החל מהשנה השניה ללימודיו ,המנחה יעריך את התקדמות עבודת התיזה של
תלמידו .המנחה יעביר הערכה לדו"ח מצב הלימודים לועדת ההוראה
הפקולטית לתארים גבוהים המתאימה פעמיים בשנה במועדים 31 :בינואר,
 31ביולי ,כהמלצה להמשך קבלת המלגה.
ב.

תלמיד לתואר שלישי יגיש לועדת ההוראה הפקולטית לתארים גבוהים ולבית
ספר קרייטמן תוך  12חודשים את תכנית המחקר ,כתנאי להמשך קבלת המלגה.
כחריג ,תלמיד שטרם נבחן בבחינת המועמדות יוכל לקבל מלגה לסמסטר נוסף,
ולכל היותר תוך תקופה שתסתכם ב  18חודשים עליו לעבור את בחינת המועמדות
כתנאי להמשך קבלת המלגה .לקראת תום השנה השניה ללימודיו יגיש דו"ח מצב
הלימודים* ,מאושר על ידי המנחה ,כתנאי לקבלת המלגה בשנה השלישית .בתום
השנה השלישית יגיש התלמיד דו"ח מצב הלימודים* מאושר על ידי המנחה,
כתנאי לקבלת המלגה בשנה הרביעית.
* דו"חות מצב הלימודים יוגשו ב  30ביוני בכל שנה בשלושה עותקים בהתאם
לתקנות הלימודים לתואר .Ph.D.

ג.

תלמיד לתואר שלישי במסלול הישיר ,חייב לצבור תוך שנתיים 75%
מסך נקודות הזכות הדרושות בציון ממוצע של  85לפחות ,חייב להגיש
תכנית מחקר עד תחילת הסמסטר החמישי ללימודיו ולעמוד בבחינת
המועמדות עד סוף סמסטר זה .לאחר מכן יחולו עליו הכללים של
תלמידי תואר שלישי כמפורט בסעיף ב'.
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בתום כל אחת מן השנים בה קבל מלגה ,משתלם בתר-דוקטור יגיש דו"ח מחקר
מאושר על ידי המנחה בשלושה עותקים :לגורם המממן ,למזכירות המחלקה
ולועדת הוראה של הפקולטה לתארים גבוהים המתאימה.
ד.
.7

הענקת מלגה החורגת מהתנאים האקדמיים הנ"ל טעונה אישור הדיקן
בהמלצת יו"ר ועדת ההוראה הפקולטית לתארים גבוהים המתאימה.
מבנה המלגה
המלגה משולמת במספר של מנות ,עד  15לכל היותר .כאשר ערכה של כל
מנה נקבע בהתאם למעמד התלמיד המתבטא בקוד המלגה:
קוד  - 2לתלמיד לתואר שני
קוד  - 3לתלמיד לתואר שלישי
קוד  - 6למשתלם בתר דוקטור
שווי המנות השונות ייקבע על ידי האוניברסיטה בהתאם למשאביה ויתפרסם
בתחילת כל שנת לימודים.

.8

מלגת שכר לימוד
א .בנוסף למלגת קיום יוכל תלמיד לתואר שני לקבל מלגת שכר לימוד בהתאם
למשאבים העומדים לרשות הפקולטה למטרה זו או משאבי המחקר.
ב .תלמיד לתואר שלישי יוכל לקבל מלגת שכר לימוד בהתאם למשאבים העומדים
לרשות הפקולטה למטרה זו או משאבי המחקר.

.9

נוכחות באוניברסיטה והוראה
מאחר ומטרת מלגת הקיום לאפשר למלגאי להקדיש את זמנו למחקר ,חייב
המלגאי לשהות באוניברסיטה בהתאם למספר מנות המלגה שיקבל ,על פי
הקריטריונים האקדמיים המוגדרים בסעיפים  11ו  17להלן:
א .תלמיד מחקר המקבל  8מנות מלגה ומעלה חייב להקדיש את זמנו ללימודיו
ולמחקרו 5 ,ימים בשבוע באוניברסיטה ואינו רשאי לעסוק בעבודה בשכר פרט
להוראה ו/או מחקר באוניברסיטה בהיקף שאינו עולה על חצי משרה )או במכללה
אקדמית באישור המחלקה -לתלמידי תואר שלישי בלבד(.
ב .תלמיד מחקר המקבל  4-7מנות מלגה ,חייב להקדיש את זמנו ללימודיו ולמחקרו,
 3ימים בשבוע באוניברסיטה .כמו כן הוא אינו רשאי לעסוק בהוראה ו/או מחקר
באוניברסיטה בהיקף העולה על שלושת רבעי משרה.
ג .תלמיד מחקר המקבל  3-2מנות מלגה ,חייב להקדיש את זמנו ללימודיו ולמחקרו,
 2ימים בשבוע באוניברסיטה ,כמו כן הוא אינו רשאי לעסוק בהוראה ו/או מחקר
באוניברסיטה בהיקף העולה על משרה מלאה.
ד .מלגאי אינו רשאי להיות מועסק בסגל האקדמי הבכיר ובסגל המנהלי והטכני מן
המניין.
ה .מנחה לא יוכל להעסיק בשכר סטודנט המונחה על ידו.

הערות" :ימים בשבוע" -ימי א' עד ה'.
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מעבר ממסלול למסלול
א .תלמיד לתואר שני שהחל ללמוד במסלול עם תיזה וקבל מלגת קיום ומלגת שכר
לימוד אשר יעבור למסלול ללא תיזה בתום שנתיים ,יחוייב להחזיר את מלגת
שכר הלימוד של השנה השניה ,וכן את מלגת הקיום של הסמסטר השני של השנה
השניה ללימודיו).אחריות דווח שינוי מסלול – מזכירות המחלקה למזכירות
ללימודי מוסמכים בפקולטה(.
ב .תלמיד לתואר שני שהחל ללמוד במסלול ללא תיזה ,והתקבל אחרי שנה לכל
היותר ,למסלול עם תיזה ,יוכל לקבל מלגת קיום ,על פי התנאים המפורטים
בסעיפים  4א' ו 6 -א' לעיל.
תלמיד העובר למסלול עם תיזה אחרי יותר משנה ,יוכל לקבל מלגת קיום לתקופה
המשלימה עד שנתיים מתחילת לימודיו לתואר ,אם הוא עומד בתנאי סעיף 6א'.1
ג .תלמיד לתואר שני ,שקבל מלגת מחקר לתואר ראשון ,שהחל ללמוד במסלול עם
תיזה וקבל מלגת קיום ומלגת שכר לימוד,אם יעבור למסלול ללא תיזה בתום 12
חודש ללימודיו לתואר שני ,יחוייב להחזיר את מלגת הקיום ואת מלגת שכר
הלימוד של הסמסטר השני ,של השנה הראשונה ללימודיו לתואר השני.
במקרה שיעבור למסלול ללא תיזה כעבור שנתיים ,יחולו עליו התנאים
המפורטים בסעיף  10א' לעיל.

.11

מלגות מוגברות
א .ניתן להעניק לתלמיד מחקר מלגה מעל  10מנות ועד  13מנות )במסגרת התקציב
המאושר לפקולטה/מחלקה( – רק אם יתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:
.1
.2
.3

התקבל לפרסום בשנה הקודמת ,מאמר של התלמיד בכתב עת שפיט
המדורג במקום גבוה בתחומו.
התלמיד עוסק בתחום מחקר שהאוניברסיטה קבעה לו עדיפות.
התלמיד הציג פרונטלית את עבודתו בשנה קודמת בכנס מדעי מרכזי
בתחומו.

ב .תלמיד מחקר שקיבל מלגת מחקר תחרותית ממקור חיצוני יוכל לקבל בנוסף לה
מלגת קיום מהתקציב השוטף .גובה התמיכה הכוללת מהתקציב החיצוני והתקציב
השוטף לא יעלה על שווי  15מנות מלגה .כמו כן ניתן יהיה להעניק מלגה נוספת ,שלא
תעלה על  5מנות ,מתקציבי מחקר בלבד העומדים לרשות המנחה.
.12

מלגה מתקציב מחקר
א .מלגה מתקציב מחקר יוכל לקבל תלמיד מחקר רק מהמנחה לתיזה ובגין מחקר
הקשור לעבודת התיזה שלו בלבד ,ובהתאם לכללים האמורים לעיל.
ב .מלגה מתקציב מחקר יכולה להינתן לתלמיד מחקר בנוסף למלגה מהתקציב
השוטף ,בכפוף לתקרה שנקבעה על פי כללי המצוינות בסעיף  17להלן
ג .במקרים מיוחדים תאשר ועדת הוראה של הפקולטה לתארים גבוהים ,מלגה
מתקציב מחקר בנוסף למלגת הקיום מהתקציב השוטף .גובה התמיכה הכוללת
מתקציב מחקר והתקציב השוטף לא יעלה על שווי  15מנות מלגה.
ד .מלגה תחרותית ממקור מימון חיצוני למערכת האוניברסיטה ,שנקובה בסכום
שקבע הגורם המממן ,תשולם במלואה ללא תלות בכללים לגבי גובה המלגה
המפורטים בתקנות.
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היעדרות מלגאי
מלגאי המקבל מלגה במשך  12חודשי השנה רשאי להעדר במשך חודש בשנה
)ללא זכות צבירה( ,באישור מראש של המנחה ,הרמ"ח וועדת הוראה של
הפקולטה לתארים מתקדמים.

.14

קרן השתלמות מרכזית למלגאים
א .מלגאי ,תלמיד תואר שלישי ובתר דוקטורט ,אשר יוזמן להציג עבודת מחקר
בכנס מדעי ,יוכל לקבל השתתפות חלקית או השלמת הקצבה למימון נסיעה אחת
לשנה מקרן ההשתלמות המרכזית למלגאים ,בהתאם להחלטת ועדת
ההשתלמויות ובהתחשב בסכום שעמד לרשותו בקרן לקשרי מדעי בינלאומיים.
ב .מלגאי ,תלמיד תואר שני ,אשר יוזמן להציג עבודת מחקר בכנס מדעי ,יוכל לקבל
מימון לנסיעה אחת במהלך לימודיו מקרן ההשתלמות המרכזית למלגאים
בהתאם להחלטת ועדת ההשתלמויות.
ג .הועדה תדון גם לגבי סיורי לימודים הקשורים ישירות למחקרו של המלגאי
ועשויים לקדם את מחקרו ,לאחר המלצת המנחה ,הרמ"ח ואישור הדיקן .פניות
כאלה יוכלו להיעשות גם לגבי השתלמויות בתר-דוקטור וידונו בועדה על-פי
הנחיות הרקטור לועדה.
ד .כל המגיש בקשה למימון חייב להיות מלגאי בעת הגשת הבקשה ועד וכולל תקופת
הנסיעה במשך  6חודשים לפחות.
למימוש קבלת מימון מקרן השתלמות ו/או מן הקרן לקשרי מדע
בינלאומיים ו/או קרנות מחקר ,על המלגאי לצרף לבקשתו אישור על הצגת
עבודה בכנס ,מועדי הכנס ,וחשבון פרופורמה מפורט על הרכב ההוצאות
הצפויות בגין ההשתלמות ובהתאמה לבקשה.
בקשות לקבלת מימון מהקרנות הנ"ל יש להגיש בצירוף המסמכים
הנזכרים בסעיף ד' 1למשרדו של המזכיר האקדמי במרכז האוניברסיטאי
ע"ש סמואל ומילדה איירטון ,חדר  ,209לפחות  30יום לפני מועד הנסיעה.

.1

.2

.15

הפרת תנאי המלגה
בכל מקרה בו יפר מלגאי תנאי המלגה ,תהיה רשאית ועדת ההוראה של הפקולטה
לתארים מתקדמים להפסיק מתן המלגה ללא התראה מוקדמת ,וכן לנקוט צעדים
נוספים עד כדי דרישה להחזרת כספי המלגות ששולמו למלגאי ,להחזרת מלגת שכר
הלימוד ,וכן להחזרת הקצבה מקרן השתלמות מרכזית למלגאים.

.16

לוחות זמנים
א .בקשה לקבלת מלגה לתלמיד מחקר חדש יש להגיש למחלקה במועדים הבאים:
•
•
•

בקשות לסמסטר סתיו יש להגיש עד  31ביולי של השנה הקודמת.
בקשות לסמסטר אביב יש להגיש עד  31בדצמבר.
בקשות לסמסטר קיץ יש להגיש עד  31במאי )לדוקטורנטים בלבד(

ב .המחלקה תעביר את גובה המלגה המומלץ לועדת ההוראה של הפקולטה
לתארים מתקדמים.
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 .17טבלת מלגות מירבית לשימוש ועדת הוראה של הפקולטה לתארים מתקדמים *:
מספר
ע"ח תקציב
רגיל
10
8
5

מנות מרבי ציונים בשנה קודמת
ל"מוסמך" ו/או ציון בחינה
מצטבר מכל על תכנית המחקר***
מקור**
15
92-100
15
85-91
15
80-84

הערכת דו"ח התקדמות לדוקטורט

משביעת רצון וי/תסיים בזמן
משביעת רצון אך צפוי איחור בהגשה
התקדמות איטית

* התנאים הללו הם תנאי סף אך לא מחייבים הענקת מלגה .החלטה על הענקת המלגה
מותנית במשאבים העומדים לרשות הפקולטה או המנחה.
** במקרה של מלגה תחרותית ממקור חיצוני ,שערכה בסכום נקוב ) כולל השתתפות
האוניברסיטה ,אם נדרשה( עולה על שווי מספר המנות המרבי ,לא תוענקנה מלגות נוספות
ממקורות האוניברסיטה.
לתלמידים הזוכים במלגה תחרותית ממקור חיצוני )מלגות ות"ת ,קלור וכו'( ניתן יהיה
להעניק מלגה נוספת ,שלא תעלה על  5מנות ,מתקציבי מחקר בלבד העומדים לרשות
המנחה.

** * בפקולטה למדעי הבריאות – ציון משוקלל בין ממוצע הציונים לבין ציון בבחינת
הקבלה לתואר מוסמך .
הערות:
 .1בשנה הראשונה לתואר שני ,יתבסס גובה המלגה על ממוצע ציוני התואר הראשון;
בשנה השניה יקבע גובה המלגה על סמך ממוצע ציוני השנה הראשונה לתואר השני
)ראה סעיף  6א . (1סטודנט שאושרה לו מלגה על פי סעיף  6ד' וציונו נמוך מ  -80תמומן
המלגה אך ורק ממקור מימון . 3.2
 .2מס' המנות המינימלי הוא  2מנות לפחות) .אפשרי שהמלגה תמומן ממספר מקורות
תקציב(
 .18כללים להענקת מלגות בתר -דוקטור
יחידה תוכל להציע מילגת השתלמות בתר-דוקטור לבעל תואר שלישי  Ph.D.אם חלפו
לכל היותר ארבע שנים ממועד קבלת התואר ועד תחילת השתלמותו .ההשתלמות תעשה
בתחומו המדעי ,בפעילות מחקרית ,בהיקף מלא ,באוניברסיטה בהנחייתו של חוקר בכיר
מן הסגל האקדמי של האוניברסיטה.
השתלמות הבתר-דוקטור היא לתקופה מוגבלת  -שלא תעלה על שנתיים ) 24חודשים(
באוניברסיטה .בקשה לחריגה מהתקופה האמורה ,לכל היותר למשך שנה ,טעונה
המלצת דיקן הפקולטה ואישור הרקטור.
מקור המימון למילגת בתר-דוקטור יהיה אחד מהבאים :מקורות חיצוניים או תקציב
מחקר של חוקר.
אין להקצות  matchingלמילגות בתר-דוקטור של ות"ת ממערכות סיוע ו/או תקנים.
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מלגות מחקר לתלמידי תואר ראשון
לקראת לימודי תואר שני
 .1במסגרת המשאבים המוקצבים לפקולטה ,להענקת מלגות ,ניתן להעניק מלגת מחקר
ו/או מלגת שכר לימוד לתלמידים לתואר ראשון ,להלן מלגת מחקר.
 .2תלמיד לתואר ראשון יוכל לקבל מלגת מחקר ,אם השלים לפחות  75%מנקודות הזכות
לתואר הראשון בתוכנית  4שנתית ,או  65%בתוכנית תלת שנתית ,בציון ממוצע מצטבר
של  80לפחות והוא נמצא ב 10% -העליונים של המחזור .הפקולטה רשאית לקבוע תנאים
אקדמיים נוספים לקבלת מלגת מחקר .החלטה על הענקת מלגה והיקפה מותנים
במשאבים העומדים לרשות הפקולטה או המנחה.
 .3לא יאושרו מלגות שכר לימוד לתלמיד לתואר ראשון עבור קורסים לתואר
שני.
 .4תלמיד לתואר ראשון המקבל מלגת מחקר לאחר תחילת סמסטר אביב ,חייב
להיות רשום כמועמד לתואר שני לאוניברסיטת בן גוריון )גם אם טרם התקבל(.
 .5ניתן לממן מלגת מחקר לתואר ראשון מכל מקורות התקציב .מימון "מלגת
מחקר" ,מתקציבי מחקר יוכל להיעשות אך ורק מתקציבי המחקר של מנחה
התלמיד.
 .6הסכום הבסיסי )מלגה מכסימלית( למלגת מחקר יקבע על ידי האוניברסיטה
מידי שנה.
 .7שווי מנת מלגה יהיה  10%מסכום המלגה הבסיסי .קוד המלגה .10-
 .8מספר המנות שניתן להעניק ,ללא אפשרות לחריגה ,הוא  10מנות לכל היותר
ולא פחות מ  6מנות.
הערה :התנאים הנזכרים בסעיף  2לעיל ,הם תנאי סף ,אך לא מחייבים הענקת מלגה.
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נספח:
א .סטודנט לתואר השלמה לקראת תואר שני ) – (12יוכל לקבל מלגת קיום ושכ"ל
לתקופה שלא תעלה על שנה ,מתקציב החוקר בלבד וכפוף לאישור הדיקן.
ב.

סטודנט לתואר שני במעמד "משלים" – יוכל לקבל מלגת קיום ושכ"ל לתקופה שלא
תעלה על שנה ,מתקציב החוקר בלבד וכפוף לאישור הדיקן.

ג.

סטודנט לתואר השלמה לקראת התואר ד"ר ) – (13יוכל לקבל מלגת קיום ושכ"ל
לתקופה שלא תעלה על שנה ,מתקציב החוקר בלבד.

ד .סטודנט לתואר לימודים לקראת ד"ר ) – (14יוכל לקבל מלגת שכ"ל ,מכל מקורות
התקציב ,עד להפיכתו לסטודנט מן המניין.
ה .סטודנט שלא לתואר ) (5במסלול כתיבת עבודת גמר ) – (3יוכל לקבל מלגת קיום
ושכ"ל לתקופה שלא תעלה על שנה ,מתקציב החוקר בלבד.
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