
  1ג, תשפ"תוכניות מלגות המצויינות של הות"תלוחות זמנים ל
  

-תואר שני מחקרי, לדוקטורט, לבתרסטודנטים לל הצטיינותהות"ת מפעילה תוכניות מלגות 

למוסדות, הגשת המועמדים,  קוראים"-ה"קולותדוקטורט ולקליטת סגל אקדמי. מועדי שליחת 

בחירת הזוכים  והגשת הדיווחים האקדמיים מתקיימים לאורך כל השנה האקדמית ומשתנים 

 מתוכנית לתוכנית. 

על מנת לאפשר לכם להתכונן מבעוד מועד לכל אחד מהשלבים של תהליכי הטיפול, ריכזנו 

  ל הות"ת.שהצטיינות עבורכם את מועדי השלבים השונים לכל תוכניות מלגות ה

 
  
  
  

  :כלליות נחיותה
  
  כל תוכניות מלגות המצויינות של הות"ת מיועדות אך ורק לבעלי אזרחות ישראלית או

(במקרה של תהליך לקבלת אזרחות/תושבות קבע, ייבחן  .בעלי מעמד של "תושב קבע"

 .כל מקרה לגופו)

 נתונה.בשנה  זמנית-בו של ות"ת ליותר מתוכנית מלגות אחת ת/אין להגיש מועמד 

 מקבלים מלגה מות"ת עבור התואר הנוכחישכבר ות /אין להגיש מועמדים. 

 לעמוד בכל תנאי התקנונים של תוכניות המלגות. ות/על המוסדות והמועמדים 

 .הגשת מועמדים לכל תכניות המלגות ייעשו באמצעות המערכת הממוחשבת 

 נודיעכם מבעוד מועד., בטבלה המצ"ב מועדים הנקוביםתכניות המלגות ובבכל שינוי ב  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 המלגה בשנת הלימודים תשפ"דתקופת עבור מועמדים המתחילים את  1



  גתוכניות מלגות המצויינות של הות"ת, תשפ"
  
  

  
ור, ומדעי הנתונים ניתן לפנות לדניאל מילבאו למידע נוסף ושאלות בנוגע לתכניות מלגות קוונטים

 danielm@che.org.ilממונה תחום אסטרטגיה 
 

אפרתי, -תכניות מלגות ההצטיינות ניתן לפנות לתמר מעגן יתרלמידע נוסף ושאלות בנוגע ל
   tamarm@che.org.ilממונה תחום מלגות הצטיינות 

מועד   תוכנית המלגות  
שליחת 

קורא -קול
להגשת 
מועמדים 

וטפסי 
  הגשה

מועד אחרון 
להגשת 
  מועמדים

צפי 
לקבלת 
תשובות 
 מהות"ת

מועד אחרון 
להגשת 
דיווחים 

אקדמיים 
ותקציביים 

עבור הזוכים 
במלגה 
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1  
  

מלגות לקליטת סגל 
באוניברסיטאות: אלון 

  וקוונטים  

נובמבר 
2022  

15.3.2023  31.5.2023  15.7.2023  

2  
  

מלגות לקליטת סגל 
באוניברסיטאות 

ובמכללות: מעוף, יוצאי 
אתיופיה, בני החברה 

  החרדית

  נובמבר
2022  

15.3.2023  31.5.2023  15.7.2023  

דוקטורנטים -מלגות לבתר  3
(בני החברה הערבית, בני 
החברה החרדית, יוצאי 

אתיופיה, נשים, קוונטים, 
  מדעי הנתונים) 

דצמבר 
2022  

1.4.2023  15.6.2023  15.7.2023  

מלגות לדוקטורט   4
(רוטנשטרייך, לבציון, בני 

החברה הערבית, בני 
החברה החרדית, נשים 

טק, יוצאי -בתחומי ההיי
קוונטים, מדעי אתיופיה, 

  הנתונים)

ינואר 
2023  

15.4.2023  15.7.2023  15.7.2023  

מלגות לתואר שני (בני   5
החברה הערבית, בני 

החברה החרדית, יוצאי 
נשים בתחומי אתיופיה, 

  ההייטק, המר)

  אפריל
2023  

1.7.2023  30.9.2023  15.7.2023  


