
 
 

 
 

 22/07/2020 תאריך עדכון:      14 מס' מהדורה:         19מס' מסמך:

 

 "אתשפלשנה"ל  לתואר שניתעריפי פרס מחקר 

 כפוף לנוהל פרס מחקר בביה"ס ללימודים מתקדמים() פרס המחקר: תעריף .1

 ערות:ה

  לתקציב השנתי.בהתאם  פרסי המחקרהענקת 

 חודשים. למען הספר ספק, תקופת פרס המחקר  24הינו  משך הזמן התקני לסיום הלימודים עם תזה

 חודשים בלבד. 24 -ל עדמוגבלת 

 מלגאי מחוייב בחתימה על הצהרה. העובד מחוץ לאוניברסיטה. פרס המחקר לא יינתן לתלמיד מחקר 

  מוגבל  ותלמיד מחקר לתואר השני המקבל מלגת שכר לימוד בלבד, מלגאי לתואר שניתלמיד מחקר

שעות  6של  הוראה ברוטו לחודש כולל פרס המחקר ובתקרת שעות₪  9,500בתקרת הכנסות של 

 כולל סמ' קיץ(.  בממוצע שנתי)

 י המנחה עילות מחקרית ע"פ אישורבכל ארבעה חודשים הכוללות הגשות ע"י ביה"ס  יבוצעו בקרות

 .והסטודנט דרך שירות המידע האישי

 קבלת המענק מותנית בסיום הלימודים  ינתן מענק במעמד הגשת התזה בהתאם לתקציב השנתי.י

למען הסר ספק, סטודנט אשר  .ובתנאי שסיים חובותיו לתואר חודשים לתואר השני( 24בשנות התקן )

 קיבל הארכה אקדמית מעבר לשנות התקן, לא יהיה זכאי לקבלת המענק.

 

 לתואר שני:תלמיד מחקר מלגות שכ"ל ל .2

 מחקר שעומד בקריטריונים לפרס מחקר חודשי.לתלמיד  ניתנת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות:

 מלגת שכ"ל מותנית בסיום הלימודים בזמן תקני, לרבות סיום חובות התואר והגשת עבודת התזה. .1

, של שנה ב' בלבד זכאי להחזר מקדמת שכר הלימוד  ,בזמן תקני ואת לימודים אשר יסיי תלמיד מחקר  .2

 .למעט המחלקה לפסיכולוגיה שבה אין החזרי מקדמות שכר לימוד 

 פקולטה

תעריף פרס 

 מחקר חודשי 

 

מענק בגין הגשת עבודת 

 (5תזה )פעימה 

 

 ממוצע ציונים נדרש

 ₪  3,000 הנדסה
3,000 ₪ 

 

 

 ומעלה בתואר הראשון 80

 ₪ 3,000 מדעי הטבע
3,000  ₪ 

 

 

 ומעלה בתואר הראשון 80

מדעי הטבע 

 וההנדסה מצטיינים
4,000 ₪ 

 

 

3,000 ₪ 

 

על תלמיד המחקר להציג 

ממוצע סופי של התואר 

ומעלה  88 -הראשון החל מ

העליונים  15% -ואישור דירוג ב

 במחזורו

 __________ מ. החברה והרוח
 ומעלה בתואר הראשון 80 ₪  1,000

 __________ מדעי הבריאות
 ומעלה בתואר הראשון 80 ₪  1,000

 פקולטה
מהיתרה  - היקף מלגת שכ"ל

לאחר תשלום מקדמה ועד לגובה 

 שכ"ל תקני:

 הנדסה
100% 

 מדעי הטבע

 מדעי הבריאות
50% 

 מדעי החברה והרוח 
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 22/07/2020 תאריך עדכון:      14 מס' מהדורה:         19מס' מסמך:

 

במהלך שנת  האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתעריפים ובמלגות השונות     .3

 . הלימודים האקדמית

 

 טבלת מהדורות ושינויים

 

 

 

 

מהדורה 

 מס'

תאריך 

 השינוי

עורך 

 השינוי
 מהות השינוי סעיף

 1 דיאנה 26/3/2018 9
התווספה עמודה בנושא קבלת מענק בגין הגשת עבודת 

 התזה.

 הערות דיאנה 26/3/2018 9
התווסף המשפט שקבלת המענק מותנית בסיום הלימודים 

 בשנות התקן.

 הערות - 1 יעל 17/06/2018 10

"כל עבודה נוספת/ פרויקט במסגרת  –ירד המשפט 

לשעות האוניברסיטה בלבד שהמלגאי יעסוק בו מעבר 

ההוראה יתאפשר אך ורק בעמידה בתקרת ההכנסות 

 המותרת"

11 07/2018/9  בוצעו עדכונים בהערות והתווספו הערות נוספות הערות דיאנה 

 הערות דיאנה 06/02/2019 12

בסעיף המענק בגין הגשת התזה התווסף המשפט: למן 

הסר ספק , סטודנט אשר קיבל הארכה אקדמית מעבר 

 יהיה זכאי לקבלת המענק.לשנות התקן, לא 

 עדכון לוגו איזו לוגו דיאנה 24/03/2019 12

 דיאנה 16/06/2020 13
טבלת 

 תעריפים

נמחקו תעריף מצטיינים בהנדסה ומדעי הטבע והתעריף 

 מאחר ובוטלו של מדעי החברה והרוח ומדעי הבריאות

 ועודכנה הטבלה בתעריפים החדשים.

 טבלת מלגות שכר לימודעודכנה  2 דיאנה 25/06/2020 13

 בנושא החזרי מקדמות 2עודכנה הערה מספר  הערות 2 דיאנה 25/06/2020 13


