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 תקנון 
 מלגות לתלמידים מתקדמים במכון לארכאולוגיה

 
 כללי .1

"ועדת המלגות תכלול את ראש המכון ארכאולוגיה ואת שלושת ראשי המדורים הארכאולוגיים המכהנים  1.1

 או מחליפיהם כפי שייקבעו מעת לעת במועצת המכון. 

 הענקת המלגות תיעשה על בסיס מצוינות אקדמית של התלמיד. 1.2
נה הנתונה סכום כל מלגה ייקבע על ידי ועדת המלגות בהתאם למשאבים העומדים לרשותה בש 1.3

ולמספר הפונים. אין הועדה מתחייבת להעניק מלגות בסכומים זהים בכל קטגוריה בכל מחזור ו/או בין 

 מחזורי המלגות. 
ובתנאי שתלמיד במכון כסכום משלים למלגת הנשיא ₪  24,000בכל שנה תוענק מלגה אחת בסך של  1.4

ם לאו. במקרה שיהיה יותר מתלמיד , בין שתלמיד זה פנה בבקשה למלגת מכון ובין אזכה במלגת נשיא

אחד של המכון שזכה במלגת הנשיא, ועדת המלגות תחליט למי מן הזוכים יוענק הסכום המשלים 

 למלגת הנשיא. החלטה זו לא תהיה תלויה בהחלטותיה של ועדת הנשיא. 
בכל שנה תוענק מלגה אחת לתלמיד התואר השלישי למשך שלוש שנים. הזוכים במלגות אלה יצטרכו  1.5

 לעמוד בתנאים כמפורט בהמשך. 
חייב להודיע על כך בכתב למזכירות תלמיד שקיבל מלגת מכון ויקבל מלגה נוספת ממקורות חוץ  1.6

משלים למלגת הנוספת, . במקרה כזה רשאית וועדת המלגות להשתמש במלגת המכון כסכום המכון

או להחזיר את כל סכום המלגה לקופת מלגות המכון )אם קיבל התלמיד מלגה נדיבה שאינה דורשת 

 השלמה(.
 

 זכאות להגשה .2

 כללי 2.1

מלגות המכון פתוחות בפני כל תלמידי החוג לארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום בכפוף  2.1.1

 .2.3, 2.2לתנאים המפורטים בסעיפים 

ואר, למעט המלגה התיוכל לבקש מלגה עד פעמיים במהלך לימודי תלמיד לתואר שני  2.1.2

המתמשכת אליה ניתן לפנות רק פעם אחת. פנה תלמיד למלגה מתמשכת ולא זכה בה, תיבחן 

בקשתו כפניה למלגה שנתית באותה שנה. תלמיד שזכה במלגה מתמשכת בשנת לימודיו 

פנות פעם אחת בלבד בבקשה הראשונה לתואר  וזקוק לאחר סיומה למלגה נוספת, רשאי ל

 למלגה שנתית. 
פעמים במהלך לימודיו, למעט המלגה  3תלמיד לתואר שלישי יוכל לבקש מלגה עד  2.1.3

המתמשכת אליה ניתן לפנות רק פעם אחת. פנה תלמיד למלגה מתמשכת ולא זכה בה, תיבחן 

יומה בקשתו כפניה למלגה שנתית באותה שנה. תלמיד שזכה במלגה מתמשכת וזקוק לאחר ס

 למלגה נוספת רשאי לפנות פעם אחת בלבד בבקשה למלגה שנתית. 
 :זכאות להגשה תלמידי תואר שני  2.2

 מלגות תואר שני מיועדות לתלמידים הלומדים במסלול המחקרי. 2.2.1

את החובות ללימודי  במלואןעל התלמיד להיות רשום ללימודי התואר השני לאחר שסיים  2.2.2

ר שני על תנאי, כי טרם סיימו את חובותיהם לתואר התואר הראשון. תלמידים שהתקבלו לתוא

הראשון, זכאים להגיש בקשה למלגה, אך לא יתחילו לקבל אותה אלא לאחר שיסיימו את 

 חובות הב"א. 
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שנים  3לא יעלה על  גהלבשנה עבורה הוא מבקש את המזמן לימודיו של התלמיד לתואר  2.2.3

ל את שנת לימודי ההכנה במידה ( לא כול2.2.6למעט המבקש מלגה מתמשכת, )ראו סעיף 

 שנדרש לה. 
אם התלמיד רשום לשנה הראשונה ללימודי התואר בעת הבקשה, הוא חייב להגיש תקציר  2.2.4

חודשים מיום תחילת המלגה.  6-של הצעת המחקר שלו, חתומה על ידי המנחה, לא יאוחר מ

 זהו תנאי להמשך הענקת המלגה.

ת הבקשה הוא חייב שיהיה לו נושא לעבודה אם התלמיד רשום לתואר שני למעלה משנה בע 2.2.5

סמינריונית המורחבת )"תזה"( ואיש סגל שמדריך אותו בכתיבת עבודה. בתיקו האישי של 

 התלמיד צריך להימצא תקציר הצעת מחקר לתזה חתומה על ידי המדריך. 
בשנה עבורה הוא מבקש את זמן לימודיו לתואר של התלמיד המבקש מלגה מתמשכת,  2.2.6

 לא יעלה על שנתיים.  גה,התחלת המל
הענקת המלגה המתמשכת בשנה השנייה תהיה מותנית בהעברת דוח התקדמות חתום על  2.2.7

 ידי המנחה ודוח ציונים בסוף כל שנה אקדמית למלגה. 
בכל המקרים, קבלת מלגה בשנה השלישית )או מאוחר יותר( של תלמיד במ"א, מותנה  2.2.8

 באישור דיקן הפקולטה.

 זכאות להגשה תלמידי תואר שלישי  2.3
על התלמיד להיות רשום ללימודי התואר השלישי )שלב א' או ב'(. תלמידים בלימודי הכנה  2.3.1

לקראת תואר שלישי שסיימו את על חובותיהם לקבלת התואר השני, זכאים להגיש בקשה 

 למלגה. 

מבקש את המלגה )לא שנים בשנה עבורה הוא  4זמן לימודיו של התלמיד לתואר לא יעלה על  2.3.2

כולל שנת לימודי הכנה במידה שנדרש לה( למעט תלמיד המבקש מלגה מתמשכת, ראו סעיף 

2.3.3. 
תלמיד יוכל לפנות למלגה מתמשכת לכל המאוחר עד שנה לאחר הרשמתו לשלב א' או עד  2.3.3

 שנתיים לאחר המעבר לשלב ב'. 
רט חייב להגיש את הצעת תלמיד הזוכה המלגה מתמשכת בעודו רשום לשלב א' של הדוקטו 2.3.4

  .מלגהזהו תנאי להמשך הענקת ההמחקר עד תום השנה הראשונה של המלגה. 

תלמיד שזכה המלגה מתמשכת בעודו רשום לשלב ב' ללימודי הדוקטורט חייב בהגשת דו"ח  2.3.5

התקדמות חתום על ידי המנחה בסוף כל שנה אקדמית שבה הוענקה המלגה. הדו"ח יועבר 

  זהו תנאי להמשך הענקת המלגה.עות מזכירות החוג. לוועדת המלגות באמצ
בכל המקרים, קבלת מלגה בשנה החמישית )או מאוחר יותר( של התלמיד בלימודי התואר  2.3.6

 השלישי מותנה באישור דיקן הפקולטה.

 

 אופן הגשת הבקשות .3
יר כל תלמיד הפונה בבקשה לקבלת מלגת מכון בין אם הוא לומד לתואר שני או לתואר שלישי, יעב 3.1

 למזכירות החוג את טופס בקשת המלגה. בטופס מפורטים המסמכים שאותם נדרש הפונה לצרף. 

לפנות בבקשה למלגת נשיא, מלגת רוטנשטרייך, מלגת סכוליון  שבכוונתםתלמידים לתואר שלישי  3.2

 לתלמידי דוקטורט או כל מלגת הצטיינות אחרת נדרשים לציין זאת בפנייתם בבקשה למלגה מן המכון. 
או מלגות אחרות לפני  3.2אחת מן המלגות המצוינות בסעיף  שכבר קיבללמיד לתואר השלישי ת 3.3

פנייתו למלגת המכון, נדרש לציין זאת בעת פנייתו למלגת המכון, תוך ציון היקף המלגה שהתקבלה. 

במקרה כזה רשאית וועדת המלגות לסרב לדון בבקשתו )אם קיבל התלמיד מלגה נדיבה בסכום שווה 

 עולה על הסכום של מלגת המכון ( או להשתמש במלגת המכון כסכום משלים למלגה הנוספת.או 
 

 לוחות זמנים .4
 30-. התשובות יינתנו על ל2020באוקטובר  1כל הבקשות למלגות יוגשו למזכירות המכון עד לתאריך 
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