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מלגות לתלמידי מחקר 
רואה בעלייה מרכיב מרכזי בבניית החוסן  ישראל  מדינת 

הלאומי.
משרד העלייה והקליטה קיבל על עצמו, בהתאם למדיניות 

הממשלה, להפעיל תכניות קליטה המעודדות עלייה.
תכניות אלו מעודדות צמיחה ופיתוח כלכלי וחברתי ומכוונות 
צעירות,  משפחות  ולבעלי  לסטודנטים  לצעירים,  עיקר  ב
 המעוניינים לבסס את מעמדם המקצועי והחברתי בישראל.
במסגרת זו, מסייע משרד העלייה והקליטה, באמצעות המרכז 
לקליטה במדע, במימון מלגות לתלמידי מחקר )דוקטורנטים(.
המלגות ניתנות לעולים שהתקבלו כתלמידי מחקר באחת 

האוניברסיטאות המוכרות בישראל

תנאי הזכאות למלגה  
יותר משנתיים  עולה אשר ביום קבלת מועמדותו לא חלפו 

ממועד עלייתו.
תושב חוזר )אשר שהה בחו״ל לפחות שנתיים( אשר בעת 
קבלת מועמדותו לא חלפה יותר משנה ממועד חזרתו לישראל.
אחת מהאוניברסיטאות המוכרות בישראל מוכנה לקבלו 
גיל המועמד המתקבל לתוכנית לא  ללימודי תואר שלישי, 

יעלה על 37.
לבצע  כלל  נדרש בדרך  לתואר שלישי  ללימודים  מועמד 
יוכל  לכן  השלמות בטרם קבלתו למסלול תלמידי מחקר, 

מועמד לקבל סיוע באחד משני מסלולים:
מסלול קדם דוקטורט - שנה א’ כחוקר בצוות מחקר ושנתיים 

במלגת דוקטורט.
מסלול דוקטורט - שלוש שנות מלגה כתלמיד מחקר.
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מסלול הקדם דוקטורט יאפשר לעולה בשנה הראשונה למצוא 
מנחה ולעבור במידת הצורך קורסי השלמה נדרשים ואת בחינת 

ה- G.R.E., בנוסף לעבודתו כמדען עולה בעל תואר שני.

הסיוע   
א’  כאמור, המלגה תינתן לתקופה של שלוש שנים: שנה 
ועוד שנתיים כדוקטורנט, או שלוש שנים  כקדם דוקטורט 

כדוקטורנט. 
יפחת מ-72,000 ש״ח תינתן  המלגה בסכום שנתי שלא 

לדוקטורנט ע״י האוניברסיטה.
השתתפות המשרד לקליטת העלייה בחלק מעלותה הכוללת 
רשום  בו  למוסד  תינתן  העסקה/ההשתלמות  מלגת  ל  ש

המועמד בסכומים להלן:

קדם דוקטורט
שנה גשנה בשנה א

השתתפות 
המשרד במלגת 

האוניברסיטה
₪ 49,200 ₪ 36,000  ₪ 15,420

דוקטורט
שנה גשנה בשנה א

השתתפות 
המשרד במלגת 

האוניברסיטה
 ₪ 43,200 ₪ 36,000₪ 15,420

 
המלגה תיועד לכיסוי הוצאות שכר הלימוד ולדמי קיום.

הסיוע ישולם על בסיס הסכמים אישיים בין האוניברסיטה למשרד 
העלייה והקליטה בהתאם לנוהלי המרכז לקליטה במדע.
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למען הקהילה  יתחייב להשתלב בפעילות  מקבל המלגה 
שיקיים המשרד בתחומי התמחותו. 

הרשמה וקבלה 
הרשמה ללימודי תואר שלישי מתקיימת בשונה מההרשמה 
ללימודים  ברשות  או  מחקר,  לתלמידי  ברשות  כללית  ה

מתקדמים באוניברסיטאות במהלך כל השנה.
יש  ולכן  ונהלים שונים במקצת  אוניברסיטה דרישות  לכל 
לפנות ישירות לאוניברסיטה בה הנך מעוניין ללמוד כדי לקבל 

פרטים מדויקים באשר לתהליך הרישום והקבלה.
ותדפיסי  אישורי התארים  להגיש  תידרש  הרישום  לצורך 
הציונים מלימודי התואר הראשון והשני. מסמכים אלו יבדקו 

ויוערכו ע״י האוניברסיטה.
לצורך ההערכה יש להגיש המסמכים מתורגמים לעברית או 
אנגלית, מאושרים ע״י נוטריון. מסמכים באנגלית יש להגיש 
יוחזר המקור  מקור, בתוספת עותק מצולם. לאחר האישור 

לשולח.
שים לב: לפני שליחת המקור כדאי להשאיר בידך צילום נוסף.
על כל מסמך יש לרשום שם פרטי ומשפחה. מי שכבר עלה 

יציין גם את מספר הזהות.
הוא מציאת מנחה מוסמך לעבודת  תנאי הכרחי לקבלה 

הדוקטורט שהוא חבר סגל בחוג או מחלקה המתאימה.
יש להצטייד בעת הפניה לרשות לתלמידי המחקר, במכתב 

הסכמה של המנחה המיועד.
מומלץ על כן לאתר באמצעות האינטרנט, כבר בטרם העלייה, 
חבר סגל אשר יהיה מעוניין להדריך אותך בעבודת הדוקטורט.
מועמד לעלייה שקיבל אישור הסוכנות היהודית יוכל להסתייע 

במרכז לקליטה במדע.
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קיימים  אוניברסיטאות  יכול להמליץ בפניו באיזה  המרכז 
חוגים או מחלקות מתאימות להכשרתו האקדמית ואף לנסות 
ובקשת המועמד, חבר סגל  חיים  קורות  על סמך  לאתר, 

שיסכים להדריך הדוקטורנט.
24 שעות  כרוכה בהתנדבות בת  קבלת מלגת דוקטורט 

שנתיות למען הקהילה.
המרכז מטפל בפניות בהתאם לתחום האקדמי: טכנולוגיה 
והרפואה או מדעי החברה  ומדעים מדויקים, מדעי החיים 

והרוח. כתובות ראה בהמשך.

קבלת המלגה 
 לאחר הקבלה ללימודים באוניברסיטה, על התלמיד לפנות 
לגורם האוניברסיטאי המטפל במלגות לתלמידי מחקר, בד״כ 

במזכירות האקדמית.
הגורם המוסמך באונ’ יבחן את הבקשה ובמידה ויאשרה יפנה 
למרכז לקליטה במדע על-מנת לקבל את השתתפות משרד 

העלייה והקליטה במימון המלגה.

סידורי עלייה ואולפן 
למועמד  רק  יינתן  והקליטה  העלייה  משרד  של  סיוע  ה
שהוכר כעולה או תושב חוזר. עולים הזכאים לסל קליטה 
ב-6 החודשים הראשונים מעלייתם, אינם זכאים בתקופה זו 
למלגה. מומלץ לנצל את תקופת תשלומי סל הקליטה ללימוד 

עברית באולפן.
קיימים אולפנים ייעודיים לאקדמאים צעירים במרכזי הקליטה 
ואולפן כפר  של הסוכנות, לדוגמא, אולפן עציון בירושלים 

סבא. פרטים ניתן לבדוק עם שליחי הסוכנות היהודית.
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אולפנים לכלל האוכלוסייה מתקיימים במהלך כל השנה 
בכל רחבי הארץ. פרטים ניתן לקבל בלשכת משרד הקליטה 

הסמוכה למקום המגורים.

כתובות חיוניות
המועצה להשכלה גבוהה 

http://che.org.il :האתר מקושר לאתרי כל האוניברסיטאות

האוניברסיטה העברית
הרשות לתלמידי מחקר, גב’ נטע וייס

netaz@savion.huji.ac.il
טל’ 972-2-6584742, פקס 972-2-5619872

מלגות לתלמידי מחקר, גב’ סורנה סיגל
soranas@savion.huji.ac.il | טל’ 972-2-5882944

אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ויסמן  המזכירות האקדמית- רכזת לענייני הוראה גב’ רחל 

weismar@bgumail.bgu.ac.il
טל: 972-8-6472107 | פקס: 972-8-6479434.

בי״ס לתלמידי מחקר מתקדמים ע״ש קרייטמן, גב’ לימור אזולאי
limoraz@bgu.ac.il

טל: 972-8-6428193 | פקס: 972-8-6472889.

מכון ויצמן למדע - מדרשת פיינברג
המזכיר האקדמי, ד״ר עמי שליט

ami.shalit@weizmann.ac.il  | טל: 972-8-9342924
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אוניברסיטת תל אביב
משרד דיקאן קליטה, מר אבי זרכובסקי

zaravi@post.tau.ac.il
טל’ 972-3-6409989  | פקס 972-3-6409265

הערכת תעודות מחו״ל, גב’ אוה גיטלין
gitlin@post.tau.ac.il

טל’ 972-3-6404892 | פקס 972-3-6406722

הטכניון
בית הספר ללימודי מוסמכים, גב’ רינת בן חיים

rinatbc@techunix.technion.ac.il | טל’ 972-4-8292478

אוניברסיטת חיפה
וינטמן-נמירובסקי  טל  גב’  ללימודים מתקדמים,  הרשות 

twintman@univ.haifa.ac.il | טל’ 972-4-8240552

מלגות ותמיכות, גב’ מוריאל בורג
mburg@univ.haifa.ac.il

טל: 972-4-8249716.

אוניברסיטת בר אילן
הוועדה לתלמידי מחקר, גב’ עידית ברק

idith.barak@mail.biu.ac.il
טל’ 972-3-5318458  | פקס 972-3-5356713

המזכיר האקדמי, ד״ר רחל לוי-דרומר
academic.secretariat@mail.biu.ac.il | טל’ 972-3-5318500
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משרד העלייה והקליטה/המרכז לקליטה במדע
רחוב הילל 15, ירושלים 9458115 | פקס: 02-6214638

תחום טכנולוגיה ומדעים מדויקים:
email: marinala@moia.gov.il | 02-6214664 :’טל

תחום מדעי החברה והרוח:
email: lironc@moia.gov.il | 02-6214596 :’טל

תחום מדעי החיים והרפואה:
email: elab@moia.gov.il | 02-6214631 :’טל

הופק על ידי
משרד העלייה והקליטה

המרכז לקליטה במדע ואגף מידע ופרסום
רחוב הלל 15 ירושלים 9458115

)C( כל הזכויות שמורות
ירושלים

www.klita.gov.il

The Ministry of Aliyah and Integration


