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 לתלמידי מחקר כללים להענקת מלגות 

 
גוריון בנגב מעניקה מלגות קיום לחלק מתלמידי המחקר. מטרת המלגות לאפשר   -אוניברסיטת בן

 למקבליהן להקדיש את זמנם ללימודים ומחקר. המלגות מוענקות על בסיס הישגים אקדמיים.  
 

 הוראות כלליות: .1
 

 ולהיפך. זכר מתייחס גם ללשון נקבה, לפי העניין בלשון  –כל הכתוב בתקנון זה 
 זה בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים, לפי העניין ולהיפך.  בתקנון  – כל הכתוב 

 
 הגדרות. 2

תלמיד מחקר לעניין זה הינו תלמיד לתואר שני במסלול עם תיזה, תלמיד   - תלמיד מחקר .א

לתואר שלישי, משתלם בתר דוקטור וסטודנט לתואר ראשון בתוכנית מצטיינים, הלומד 

 גוריון בנגב באחד או יותר מתחומי הלימוד המתקיימים בה. -בןבאוניברסיטת 

 : מעמד קבלה .ב

 תלמיד שהתקבל ללא התניה ושעמד בדרישות האקדמיות.  – המנייןמן  .1

מעמד: על תנאי, השלמה לקראת תואר שני או  תלמיד שהתקבל עם התניה ו/או ב  המנייןלא מן   .2

 . שלישי, משתלם, משלים

 השלמת תזה.  –לא לתואר   .3

 : סוגי מלגות .ג

 מלגת קיום  .1

 מלגת שכר לימוד  .2

 מלגות בהיעדר ציון מפורש, הכללים מתייחסים לכל סוגי ה
 

 תלמיד פעיל שמקבל מלגת קיום ו/או מלגת שכר לימוד.   –מלגאי  .ד

 חבר סגל אקדמי בכיר באוניברסיטה שהוסמך באחת המחלקות האקדמיות להנחות    –מנחה  .ה

את התלמיד. במקרה של תלמיד לדוקטורט המנחה צריך להיות מאושר על ידי בית  

 .  ספר קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים )להלן בית ספר קרייטמן(

 : מקורות תקציבים .ו

 פקולטה   תקציב המחלקה /   – תקציב שוטף )מלגות סל( .1

- על ידי מקורות פנים המוענקותתקציב למלגות תחרותיות   –תקציב תחרותי פנימי  .2

 .על ידי בית ספר קרייטמן  וניברסיטאיים, כמו למשלא

כמו  , ומיועד למלגאי מסויים  תקציב המגיע מקרנות חיצוניות – ייעודי  תקציב תחרותי חיצוני .3

 ממשלה. המשרדי  למשל מ

 הענקת מלגה: אישי, קרנות.למנחה תקציב מנחה, מכל מקור שמאפשר  – תקציב מחקר   .4

מלגת קיום, בהתאם לתואר וכפי שיפורסם על ידי  כסף המשמש כסכום קבוע של   – מנת מלגה .ז

 האוניברסיטה מעת לעת.  
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 תנאים כלליים  .3

  8 ,7 ,6  פים בסעי למוגדר בהתאם למחקר זמן בהקדשת מותנית מחקר  כתלמיד מלגה קבלת .א

קריטריונים של ועדת כן בועמידה בקריטריונים האקדמיים הנדרשים על פי כללים אלה ו

 המלגות המחלקתית. 

גובה המלגה יקבע בהתאם למשאבים העומדים   מצוינות אקדמית.המלגות מוענקות על בסיס  .ב

 פקולטה. המחלקה/הלרשות 

לתלמידי תואר שני מדדי ההצטיינות ייקבעו ע"י ועדת תלמידי מחקר מחלקתית ויאושרו ע"י   .ג

 ועדת תלמידי המחקר הפקולטית.  

לתלמידי תואר שלישי המלגות יוענקו על פי מדדי הצטיינות המתבססים על מדרג ציונים,  .ד

יקבעו ע"י  פרסום מאמרים בכנסים ובעיתונים מובילים.  מדדי ההצטיינות י מכתבי המלצה, 

 וביה"ס קרייטמן.  ועדת תלמידי המחקר הפקולטית ,ועדת תלמידי מחקר מחלקתית

קריטריונים   בסיס על המחלקתי המלגות  מדרג את ותפרסם ועדת מלגות מחלקתית תקבע .ה

  ואת רמת המלגה המינימלית עבור תלמידי המחקר  6,7,8פים אקדמיים, כפי שמוגדרים בסעי

 . , בהתאם למשאבים העומדים לרשותה'חכמוגדר בסעיף 

של תלמיד המחקר,  הנורמטיבית המחלקה תתחייב להעניק את המלגה למשך תקופת לימודיו  .ו

 . ובתנאי שתלמיד המחקר עומד בקריטריונים האקדמיים הנדרשים

  80שממוצע ציוניו  ידו -שמונחה על  מלגה לכל תלמידמתקציבי מחקרו מנחה יכול להעניק  .ז

 חריגה מציון זה דורשת אישור דיקן הפקולטה.  מתן מלגה במקרה של  ומעלה.

מנות מלגה בחודש.   4 -מ יפחת לא המלגה וסך חודשים,    4-סך כל תקופת המלגה לא תפחת מ .ח

 . בו זמנית לתקופה ולסה"כ המינימליים ייםאפשר שהמלגה תמומן ממספר מקורות תקציב 

החורגת מהתנאים האמורים  טמן לגת קריייאו מ ו/ל בקשה מפורטת ומנומקת לקבלת מלגת ס  .ט

המנחה  מכתב מלווה מ בנוהל זה, תוגש ע"י התלמיד אל מחלקת האם שלו. הבקשה בצירוף 

. במקרים  תועבר לאישור דיקן הפקולטה ו/או דיקן קרייטמן )בתואר שלישי ובתר דוקטור(

 הרקטור.  באישור גם ך  יש צור , 4נקודות ויותר מהקבוע בטבלה בסעיף  3- חורג ב ציוןבהם ה

 
 
 מלגות מספר מנות מרבי  טבלת . 4
 

 מספר
 

ע"ח תקציב           
  שוטף

 מנות   מרבי 
 

 מצטבר 
   מכל מקור

 ו/או ציונים בלימודי מוסמך  ציונים בשנה קודמת
 * עהבק פקולטה/ו/או קריטריונים אקדמיים שהמחלקה

14 25 100-96  
12 25 95-92  
10 25 91-85  

7 25 84-80  
 
 
התנאים הללו הם תנאי סף אך אינם מחייבים הענקת מלגה. המחלקה/פקולטה רשאית לקבוע מדרג ציונים ו/או   *

קריטריונים אקדמיים נוספים במקום ציונים.  החלטה על הענקת המלגה מותנית  במשאבים העומדים לרשות  
 . הפקולטה או המנחה
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 מבנה המלגה . 5

מנות לכל היותר. סך כל המלגות המשולמות לסטודנט     25המלגה משולמת במספר של מנות עד 
 ערך המלגה נקבע בהתאם למעמד התלמיד והתואר אותו לומד.מנות בחודש.  25-ל  4יהיה בין 

 
 תנאים אקדמיים לקבלת מלגות בתואר שני  .6
 
יובהר כי תקופת    .חודשי מלגת סל 24  עד יוכל לקבל במעמד מן המנין  שניתואר  למחקר תלמיד  .א

, או  לתואר השניחודשים מרגע קבלת הסטודנט  24הלימודים הנורמטיבית לתואר שני היא 
 מעבר למעמד מן המניין בהתאם לכללי הפקולטה בה לומד הסטודנט.  מזמן 

   מלגת סל.חודשי   36תלמיד במסלול מהיר לתואר שני יוכל לקבל עד  .ב
חודשי מלגת חוקר. בכל מקרה   36  יוכל לקבל עד במעמד מן המנין  שניתואר  למחקר תלמיד  .ג

שהיא  . בכל תקופת לימודים חודשים 36לא תעלה על  תלמיד מחקרהתקופה בה תשולם מלגה ל 
    .בכפוף לאישור הארכת לימודיםחוקר הלתקופת הלימודים הנורמטיבית תינתן מלגת   מעבר

פחת  ילא   סכום המלגה החודשי  , החוקר מעבר לתקופה הנורמטיביתשולמה מלגה על ידי  .ד
 המלגה ששולמה על ידו בתקופה הנורמטיבית ולא פחות מהמינימום הקבוע בנוהל.  מ

ככל שבמהלך התקופה המוארכת, ארע ארוע המזכה באי הפסקת  מלגה ע"פי נוהל הורות,   .ה
 התשלום  יבוצע ע"י החוקר.  

 
 תנאים אקדמיים לקבלת מלגה בשנה א' כתלמיד מחקר לתואר שני 

 
בלימודי התואר  לפחות  80לקבלת מלגה בשנה א' לתלמיד מחקר, הינו ממוצע של  תנאי מינימאליא. 

 . רשאית  לקבוע  תנאים נוספיםועדת ההוראה לתארים גבוהים הקודם. 
 . 4מקורות מימון המלגה  יקבעו בהתאם לטבלת המלגות שבסעיף  ב.
  לתארים גבוהיםועדת ההוראה  הענקת מלגה החורגת מהתנאים האקדמיים הנ"ל תעשה בהמלצת  ג. 

 . ט3בהתאם לסעיף  גם אישור הרקטורידרש  סלבמקרה של מלגות  באישור הדיקן.
 
 

 תנאים אקדמיים להמשך קבלת מלגה כתלמיד מחקר לתואר שני 
 

ללימודיו לעמוד בכל הדרישות   בסיום השנה הראשונההתלמיד כתנאי לקבלת מלגת המשך חייב  
 הבאות: 

 א. לעמוד בתקנות הלימודים הפקולטיות. 
 לפחות.  85מסך הנקודות לתואר בציון ממוצע של  50%ב. לצבור לפחות  

 במהלך הסמסטר הראשון ללימודיו.  ג. לבחור מנחה ונושא לעבודת גמר
 להגיש את הצעת המחקר שתאושר עד תום השנה הראשונה ללימודי התואר השני.   ד.
 

  דו"ח מצב לימודים בתוספת המלצה  בתום כל סמסטרהתלמיד   כתנאי להמשך קבלת המלגה יגיש
 על המשך המלגה. של המנחה

 רשאית לקבוע תנאים נוספים.  ועדת ההוראה הפקולטית לתארים מתקדמים
 

 
וקבל מלגת קיום ו/או מלגת שכר לימוד אשר   במסלול עם תיזהשהחל ללמוד  לתואר שני תלמיד 

להחזיר את כל מלגת שכר הלימוד, וכן את מלגת   יחויביעבור למסלול ללא תיזה בתום שנתיים, 
מזכירות   –)אחריות דווח שינוי מסלול  הקיום של הסמסטר השני של השנה השנייה ללימודיו.

תלמיד שיעבור למסלול ללא תיזה בתום שנה   סמכים בפקולטה(.המחלקה למזכירות ללימודי מו
   אחת יחויב להחזיר את מלגת שכ"ל שקיבל.

 
תלמיד לתואר שני שהחל ללמוד במסלול ללא תיזה, והתקבל למסלול עם תיזה, יוכל לקבל מלגות  

   .6בסעיף עד שנתיים ממועד מעבר המסלול בהתאם להחלטת הפקולטה, על פי התנאים המפורטים 
 

 
 לתואר שלישי   תנאים אקדמיים לקבלת מלגה כתלמיד מחקר .7

 
, תקופה החופפת לתקופת לימודיו בשנים  ת סלחודשי מלג 48  יוכל לקבל עד תואר שלישיתלמיד ל

נוספות מותנית  לתקופות זמן חודשים במסלול הישיר(. מעבר לתקופה זו, הענקת מלגות    60)  ד'-א'
 : באישור הארכת לימודים כדלקמן

 . בלבד, באישור רמ"ח מחקר או תקציב חיצוניחודשים מתקציב  12עד  .א
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של שישה חודשים בכל  הארכה לתקופה, בלבד מחקר או תקציב חיצונימתקציב מעבר לשנה,  .ב
 פעם, כפופה לאישור דיקן הפקולטה, דיקן בית ספר קרייטמן והרקטור.  

 
 תנאים אקדמיים לקבלת מלגה בשנה א' כתלמיד מחקר לתואר שלישי  

 
לתארים גבוהים   ועדת ההוראה בלימודי התואר הקודם.  80הינו ממוצע של  מינימאליתנאי  .א

 .תנאים נוספים לקבוע   רשאית המתאימה 
 
 להלן.   4 מקורות מימון המלגה  יקבעו בהתאם לטבלת המלגות שבסעיף .ב
 
ועדת ההוראה תעשה בהמלצת יו"ר  הענקת מלגה החורגת מהתנאים האקדמיים הנ"ל  .ג

במקרה של מלגות סל ידרש גם   .ודיקן בי"ס קרייטמן  אישור הדיקןהפקולטית לתארים גבוהים ב
 ט.3אישור הרקטור על פי סעיף 

 
 

 תנאים אקדמיים להמשך קבלת מלגה כתלמיד מחקר לתואר שלישי 
 

הצעת    הגיש את  אםתלמיד לתואר שלישי יהיה זכאי להארכת המלגה לשנה השנייה  .1
כנדרש על ידי בית   לשנה הראשונה ועמד בתכנית הלימודיםתוכנית המחקר  המחקר,

 .  ספר קרייטמן
יהיה זכאי להארכת המלגה לשנה שלישית ורביעית אם הגיש את תלמיד לתואר שלישי   .2

   ועמד בתכנית הלימודים שנקבעה לו.  דוחות המחקר כנדרש על ידי בית ספר קרייטמן
לפחות, הגיש את עבודת   80תלמיד שהשלים את כל קורסי התואר השני, בממוצע  .3

הגמר לשיפוט והתקבל ללימודי התואר השלישי במעמד "על תנאי" )עד לקבלת ציון  
סופי לתואר השני(, יוכל לקבל מלגת קיום לתלמידי תואר שלישי למשך סמסטר אחד.  

 . דיקן בית הספר קרייטמןלסמסמטר נוסף תתאפשר באישור   ת מלגת הקיוםהארכ
 

 תלמיד לתואר שלישי במסלול הישיר, חייב לעמוד בכל הדרישות הבאות לצורך קבלת מלגה:
  בהתאם לתוכנית הלימודים שנקבעה לסטודנט, מסך נקודות הזכות הדרושות  75%. צבירה של  1

 לפחות.  85בשנתיים הראשונות ללימודיו בציון ממוצע של 
 תחילת הסמסטר החמישי ללימודיו.   לפני. הגשת תכנית מחקר 2
 סוף הסמסטר החמישי ללימודיו.   לפני. עמידה בבחינת המועמדות 3

  
  דו"ח מצב לימודים בתוספת המלצה  בתום כל סמסטרהתלמיד   כתנאי להמשך קבלת המלגה יגיש

 .אחר מכן יחולו עליו הכללים  של תלמידי תואר שלישי , ולל המשך המלגה ע  של המנחה
 

 דוקטור -בתרל תנאים אקדמיים לקבלת מלגה. 8
 
 
אם חלפו לכל היותר חמש   לבעל תואר שלישי דוקטור-בתר יחידה תוכל להציע מלגת השתלמות  

לכללי  המפורטים  כל התנאים  בנוסף ואם מולאו  ,  שתלמותהשנים ממועד קבלת התואר ועד תחילת ה
 : טורדוק-נוהל בתר

post.pdf-https://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Documents/procedure 
 

ית ספר  בכתנאי להמשך קבלת מלגה נדרש בתר הדוקטור להגיש דוחות מחקר בהתאם לנהלים של 
 קרייטמן.

 
   אירוע מזכה. 9

מות  בהתאם לכללי התא  תנוהל הורובהתאם לכללי )אין באמור בנוהל זה כדי לגרוע מהזכויות 
 לסטודנטים בעקבות היריון, לידה, אימוץ, קבלת ילד למשמורת או אומנה וטיפולי פוריות(

https://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2/childbirth_pregnancy.pdf 
מתקציבים    אירוע מזכה לא ניתן לקבל כל מלגה נוספת בעת קבלת מלגת המשך בגיןיובהר כי 

 . טפיםאוניברסיטאיים שו
 
 

 והעסקהנוכחות באוניברסיטה  .10
לכללי העסקה לתלמידי  בהתאם   זמנו ללימודיו ולמחקרו מירב חייב להקדיש את   מלגאי .א

 מחקר.  
  ה.י המנח״ ע שמועסק בשכר  תלמיד מחקר ל מלגה  העניק ל לא ניתן  .ב

https://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Documents/procedure-post.pdf
https://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2/childbirth_pregnancy.pdf
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  טכניאו  סגל מנהלי או כחבר /סגל אקדמי בכיר ו כחבר מלגאי אינו רשאי להיות מועסק  .ג
 .  באוניברסיטה

 
 
 

 הפרת תנאי המלגה, הפסקת לימודים והחזר כספי מלגה .11
 . מידיתבכל מקרה בו יפר מלגאי את תנאי המלגה, יפסיק או יופסקו לימודיו, תופסק מתן המלגה 

דרוש החזרת כספי המלגות ששולמו למלגאי. הן  ל  האם ועדת תלמידי מחקר מחלקתית תדון  .1
  ההמלצהבמידה ויוחלט לא לדרוש את החזר כספי המלגות תועבר מלגת קיום והן מלגת שכ"ל.  

 לוועדה הפקולטית.  
המלצה בנושא ההחזר  תועבר בנוסף לוועדה הפקולטית במקרה של תלמיד מחקר לתואר שלישי  .2

 הכספי מבית ספר קרייטמן. 
ם  והמלצת בית הספר קרייטמן עבור תלמידי לעיל  1המלצת הוועדה המחלקתית כאמור בסעיף  .3

תועבר לדיון בוועדת תלמידי המחקר הפקולטית אשר תקיים   , 2לתואר שלישי כאמור בסעיף  
 דיון נוסף בעניין ותגבש המלצה.

 לעיל תיושם על ידי הפקולטה.  3אמור בסעיף ההחלטה כ .4
 

   ממקורות פנימייםתחרותיות פל מלגות כ 12
אחד,  תקציבים תחרותיים פנימיים, אך אם זכה ביותר מיוכל להגיש מועמדות למספר  מחקר תלמיד

 .  ניהןי ל תמיכה בגובה המלגה הגבוהה מביקב
 

 מלגה מתקציב מחקר  13
ובגין מחקר הקשור לעבודת  מהמנחה לתיזה רק יוכל לקבל מלגה מתקציב מחקר תלמיד מחקר א. 

 התיזה שלו בלבד, ובהתאם לכללים האמורים לעיל. 
, בכפוף לתקרה שנקבעה על  אחרים יםמלגה מתקציב מחקר יכולה להינתן  בנוסף למלגה מתקציבב. 

מקורות הכספיים של הגופים המעניקים  , ובכפוף לתקנונים של ה לעיל 4פי כללי המצוינות בסעיף 
   מלגות האחרותאת ה

 
 מלגה תחרותית חיצונית  14
ממקור מימון חיצוני למערכת האוניברסיטה, שנקובה בסכום שקבע  ייעודית  מלגה תחרותית א. 

המלגה   במלואה ללא תלות בכללים לגבי גובה המלגה המפורטים בתקנות.הגורם המממן, תשולם 
 תשולם כל עוד התלמיד רשום כתלמיד לתואר עבורו קיבל את המלגה.  

שווה או  ( תנדרשבמקרה של מלגה ממקור חיצוני, שערכה   )כולל השתתפות האוניברסיטה, אם ב. 
 ספות.  עולה על שווי מספר המנות המרבי, לא תוענקנה מלגות נו 

 
 קרן השתלמות מרכזית למלגאים 15
 

 קישור להנחיות  
https://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib/Pages/study_fund/Guidelines.pdf 

 
    

 לוחות זמנים  16
 לוחות זמנים וקריטריונים להגשה יפורסמו על ידי כל פקולטה 

 
 מיסוי מלגות   17

עומדת בכללי מס הכנסה בעניין זה. עוד  מובהר בזאת כי מלגת קיום פטורה ממס כל עוד היא 
 מובהר, כי החבות במס היא אישית וחלה על מקבל התשלום. 

שלא בהתאם  התלמיד שולמה מלגה בשל הטעיה שהטעה סטודנט את האוניברסיטה, או פעל 
, בדיעבד ובניגוד לעמדת האוניברסיטה  תלמידלהצהרותיו בטופס ההצהרה עליו חתם, או טען 

ולהצהרותיו, שביצע עבודה או נתן תמורה כלשהי לאוניברסיטה בגין או בקשר לתשלום המלגה,  
וככל שיקבע על ידי בית משפט מוסמך שהוא היה עובד, שכרו יחושב בהתאם לשכר סטודנט )על פי  

לשכר סטודנט ישמש לכיסוי כל  ההסכם הקיבוצי להעסקת סטודנטים(, וכל סכום ששולם לו מעבר 
 התשלומים להם הוא זכאי כעובד;  

בין בדרך של תשלום ישיר   –ב בו על פי דין בגין התשלום האמור יכל מס שיחו התלמיד בנוסף, ישלם 
 לרשויות המס ובין בדרך של שיפוי האוניברסיטה בגין כל תשלום שחויבה בו.  

 וכה במקור על ידי האוניברסיטה. והוא ינמס  מלגות בתר דוקטור עבור השתלמות בחו"ל חייבת 
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 מעמדות חריגים המאפשרים קבלת מלגה:  
 

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

 
יוכל לקבל מלגת קיום ושכ"ל לתקופה   –( 13)  דוקטורסטודנט לתואר השלמה לקראת תואר  .ב

 שלא תעלה על שנה, מתקציב חוקר בלבד, בכפוף לאישור דיקן קריטמן. 
 

יוכל לקבל מלגת קיום   - השלמת תיזה - ( במסלול כתיבת עבודת גמר5שלא לתואר ) תלמיד .ג
 ד, בכפוף לאישור דיקן הפקולטה. בלב מתקציב החוקר ושכ"ל לתקופה שלא תעלה על שנה

 
עבר ללימודי  וו/או מלגת בית ספר קרייטמן קיבל מלגת סל  אשר מלגאי לקראת תואר דוקטור  .ד

  דוקטורט בהנחיית מנחה אחר, באישור בית ספר קרייטמן, יוכל לקבל מלגה ממקורות פנימיים 
 . לשנה נוספת, בכפוף לאישור הגורם מעניק המלגה )רמ"ח/דיקן פקולטה/דיקן קרייטמן(עד 


