המחלקה ללימודי המזרח התיכון
הפקולטה למדעי היהדות

המלצות למלגות לתארים מתקדמים
שלום רב,
המחלקה למזרח תיכון מבקשת לעדכן את ציבור הסטודנטים במספר מלגות שיוכלו לסייע
לכם לצלוח את התואר מבחינה כלכלית .בשנים האחרונות מעניקים גופים וקרנות שונות
מענקים לסטודנטים לתואר ראשון ולתארים מתקדמים על בסיס הצטיינות ,תרומה לקהילה,
מצב סוציו אקונומי ,עבודות מחקר חשובות ועוד.
המלגות מתפרסמות על ידי הגופים המופיעים במסמך ולעיתים דרך המחלקה .אנו ממליצים
בחום לכל סטודנט וסטודנטית לבחון את המלגות שרוכזו ולהציע עצמם במידה והם עונים
לקריטריונים.

בהצלחה,
פרופ' זאב מגן
ראש המחלקה ללימודי המזה"ת,
אוניברסיטת בר-אילן
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מלגות לתואר שני
מלגת אוניברסיטת בר-אילן
מדי שנה מעניקה אוניברסיטת בר-אילן מלגות לסטודנטים לתואר שני .

מועד קול קורא :במהלך חודשים ספטמבר-אוקטובר

תנאים:
✓

סטודנטים במעמד מן המניין

✓

סטודנטים בשנה א' או ב'

✓

סטודנטים בעלי ממוצע ציונים בתואר הראשון הנמוך מ.80-

✓

מצב סוציו-אקונומי

✓

מסלול תזה בלבד

✓

בעלי ציונים גבוהים בתואר הראשון או שהגיעו להישגים נאים בעבודת המחקר

דרישות:
.1

יש לצרף תדפיסי חשבונות אישיים

גובה המלגה :משתנה בהתאם למצב הסטודנט נע בין  ₪ 8,000- 1,000לשנת לימודים.
למידע נוסף ורשמי על מלגה זו ,יש לרשום במנוע החיפוש' :מדור מלגות בר אילן'
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מלגת אייסף
הקרן הבינלאומית לחינוך הינה ארגון חברתי ציוני ,הפועל למען קידום שוויון הזדמנויות בחינוך וצמצום פערים בחברה
הישראלית באמצעות הגברת הנגישות ללימודים אקדמיים ופיתוח מנהיגות אקדמית-חברתית .מלגת אייסף
מעניקה מלגה משמעותית לצד תכנית מעורבות חברתית וליווי אישי לחבריה לאורך כל הדרך.הקרן ממשיכה לתמוך
בחבריה במהלך התואר השני אך פותחת שעריה למועמדים חדשים.

מועד קול קורא :עד סוף יולי.

תנאים:
✓

מצוינות אקדמית

✓

הגעה מהפריפריה הכלכלית ,חברתית ,גיאוגרפית של ישראל

✓

התחייבות לא לבצע או להשתתף בכל פעולה שיש בה כדי לפגוע בערכי הקרן כקרן א-פוליטית ,יהודית
וציונית ,המכירה במדינת ישראל כמדינה של הלאום היהודי.

✓

מצב סוציו-אקונומי

✓

שירות צבאי או אזרחי מלא

✓

היקף לימודים אקדמאים מלא

דרישות:
.1

עדיפות תינתן לבוגרי אייסף שיבקשו להמשיך באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה

.2

נוכחות חובה בתוכנית למנהיגות חברתית הכוללת כ 15-מפגשים במהלך השנה בימי שישי בני  4שעות

.3

יוזמה חברתית קבוצתית בקהילה בהיקף של כ 80-120-שעות שנתיות.

גובה המלגה ₪ 23,500-₪ 18,500 :לשנת לימודים בשיתוף המוסדות
האקדמאיים.
למידע נוסף ורשמי על מלגה זו ,יש להיכנס לאתר של קרן אייסף/https://www.isef.org.il :
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מלגות לבנות במדרשה בבר-אילן
במדרשה בבר-אילן מתקיימות מגוון רחב של תכניות המזכות במלגה ומיועדות לכל התארים ,הן לציבור הדתי
והן לציבור החילוני (תוכנית ראשית) .התכניות מזכות בנקודות זכות אקדמיות ובמלגת שכר לימוד עד לסכום
של  12,000ש"ח .גובה המלגה משתנה בהתאם להיקף לימודיה של הסטודנטית ,ובהתאם לתחום לימודיה
באוניברסיטה.
✓ קישור לאתר המדרשה
✓ מלגות במדרשה

תכנית ראשית בבר-אילן
תכנית ראשית  -התכנית מיועדת לסטודנטים מכל התארים ,בוגרי החינוך הממלכתי בלבד המעוניינים לשלב
בלימודיהם האקדמיים שיח יהודי מאתגר ומרתק ולקבל מלגה.
קישור לתכנית ראשית

מלגות לבנים במכון הגבוה לתורה בבר-אילן
במכון הגבוה לתורה מתקיימות מגוון רחב של תכניות המזכות במלגה ומיועדות לכל התארים ,הן לציבור
הדתי והן לציבור החילוני (תוכנית ראשית) .התכניות מזכות בנקודות זכות אקדמיות ובמלגת שכר לימוד עד
לסכום של  12,000ש"ח.
גובה המלגה משתנה בהתאם להיקף לימודיו של הסטודנט ,ובהתאם לתחום לימודיו באוניברסיטה.
✓ קישור לאתר המכון הגבוה לתורה
✓ מלגות במכון הגבוה לתורה
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מלגת נוספות
בנוסף למלגות שהוזכרו לעיל ,תחום המלגות הוא דינאמי ומדי שנה נפתחות קרנות ומלגות נוספות ולכן מומלץ לבצע
חיפוש מקיף על מנת להביא למימוש מלא את פוטנציאל המלגות של כל סטודנט.
בנוסף ,ניתן להתעדכן במלגות המתפרסמות על ידי לשכת הרקטור בקישור:
https://www1.biu.ac.il/Scholarships_researchers
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מלגות לתואר שלישי
מלגת אוניברסיטת בר-אילן
מדי שנה מעניקה אוניברסיטת בר-אילן מלגות לסטודנטים לתואר שלישי.

מועד קול קורא :במהלך חודשים ספטמבר-אוקטובר

תנאים:
✓

סטודנטים במעמד מן המניין

✓

סטודנטים המקבלים מימון שכ"ל בגובה של  60%לא זכאים למלגה

✓

ממוצע תואר שני של  82ומעלה ובנוסף ציון תזה של  85ומעלה.

דרישות:
.1

יש לצרף תדפיסי חשבונות אישיים

גובה המלגה :משתנה בהתאם למצב הסטודנט נע בין  ₪ 8,000- 1,000לשנת לימודים.
למידע נוסף ורשמי על מלגה זו ,יש לרשום במנוע החיפוש' :מדור מלגות בר אילן'
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מלגת אייסף
הקרן הבינלאומית לחינוך הינה ארגון חברתי ציוני ,הפועל למען קידום שוויון הזדמנויות בחינוך וצמצום פערים בחברה
הישראלית באמצעות הגברת הנגישות ללימודים אקדמיים ופיתוח מנהיגות אקדמית-חברתית .מלגת אייסף
מעניקה מלגה משמעותית לצד תכנית מעורבות חברתית וליווי אישי לחבריה לאורך כל הדרך.

מועד קול קורא :במהלך חודש מרץ

תנאים:
✓

שרות צבאי,לאומי או אזרחי מלא.

✓

היקף לימודים אקדמים מלא.

✓

פעילות התנדבותית בקהילה ומעורבות חברתית.

✓

התחייבות לא לבצע או להשתתף בכל פעולה שיש בה כדי לפגוע בערכי הקרן כקרן א-פוליטית ,יהודית
וציונית ,המכירה במדינת ישראל כמדינה של הלאום היהודי.

✓

תינתן עדיפות לבוגרי אייסף.

✓

יש לשלוח בנוסף להרשמה  2המלצות אקדמאיות (אחת לפחות של המנחה)

דרישות:
.2

השתתפות במפגשים – המפגשים ייערכו אחת לחודש ,לרוב בימי שישי.

.3

פעילות חברתית -העמית יידרש להשתתפות בפעילות חברתית בהיקף של לכל הפחות  40שעות
שנתיות .אופי הפעילות ,הדרישות מהסטודנט והיקף הפעילות ייקבעו מראש יחד עם הנהלת התוכנית
ויחייבו את העמית.

.4

שמירה על רמה אקדמית גבוהה– על הסטודנט לעמוד בכללי המוסד האקדמי אליו הוא משתייך.
במידה והצעת המחקר של הסטודנט תיפסל או תידרש לתיקונים חברותו בקרן תדחה עד לקבלת
אישור מהמוסד האקדמי .

.5

עמידה בכללי החברות בקרן אייסף בכלל ,כפי שמצוין בתקנון הקרן.

גובה המלגה ₪ 24,000 :לשנה

(התשלום נעשה בפעימות בכל מספר חודשים)

למידע נוסף ורשמי על מלגה זו ,יש להיכנס לאתר של קרן אייסףwww.isef.org.il :
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מלגת לבציון לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה
המועצה להשכלה גבוהה השיקה תכנית חדשה למלגות אשר מטרתה התכנית לעודד סטודנטים מצטיינים מהפריפריה
לפנות ללימודי תואר שלישי ,תוך עידוד המצוינות האקדמית ,קיצור משך זמן לימודיהם ,ועידודם להשתלבות בעתיד
בסגל האקדמי במדינת ישראל.
מועד קול קורא :במהלך חודש אפריל (ההרשמה מתבצעת על ידי האוניברסיטה).

תנאים:
✓

תכנית מחקר מאושרת שלא יותר משנה לפני מועד בחירת המועמד

✓

הצטיינות אקדמית

✓

מועמדים בעלי רקע סוציו-אקונומי נמוך

✓

מועמדים שגדלו בפריפריה

גובה המלגה ₪ 62,000 :לשנה למשך שלוש שנים כאשר מתבצעת השלמה של
האוניברסיטה בסכום דומה.
למידע נוסף ורשמי על מלגה זו ,יש לרשום במנוע החיפוש' :מלגת לב ציון'
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מלגת עמיתי עזריאלי
מלגות עמיתי עזריאלי מוצעות לתלמידי תואר שלישי בכל תחומי מדעי הרוח .מטרת תכנית עמיתי עזריאלי הינה לאפשר
לסטודנטים להתמקד במחקרם האקדמי שבמסגרת האוניברסיטה בלבד.

מועד קול קורא :במהלך חודש אוקטובר

תנאים:
✓

תכנית מחקר מאושרת

✓

 2עבודות מחקר לדוגמא בשפה האנגלית

✓

מצוינות אקדמית

✓

התנדבות חברתית

✓ איסור עבודה מלבד המלגה למעט עזרה בהוראה באוניברסיטה ( 4שעות שבועיות בלבד)

דרישות:
✓

מצוינות אקדמית -שמירה על רמת מצוינות אקדמית במהלך כל תקופת התוכנית ,בהתאם להגדרות
האוניברסיטה בה לומד הסטודנט

✓

דוחות התקדמות -העמית/ה יגישו להנהלת התוכנית דו"חות התקדמות על בסיס חצי שנתי.

✓

התנדבות בקהילה :עמיתי עזריאלי מחויבים לתרום  40שעות התנדבות (בכל שנה) אותן ניתן לפרוס לאורך
שנת הלימודים .את ההתנדבות ניתן לבצע במיזמים וארגונים א  -פוליטיים שמאושרים מראש על ידי הקרן.

✓

השתתפות באירועים בחסות התוכנית :בתכנית מתקיימים אירועים שונים שמטרתם לעודד כישורי
מנהיגות ולפתח קשרים אקדמיים .בין היתר מתקיימים מפגשים עם חוקרים ומלגאים ממדינות שונות.

✓

פורום עמיתי עזריאלי :הסטודנטים צריכים להתחייב כי בפרסומים שנובעים מן המחקר במהלך התכנית
יצויין כי המחקרים נערכו בתמיכת הקרן .כמו כן עליהם לשלוח תקציר המחקר אל הקרן.

גובה המלגה :גובה הסיוע נע בין  128,000 - 122,000שקלים .גובה התמיכה משתנה
בהתאם לסוג התואר .את הסכום מקבלים הסטודנטים במענקים חודשיים בגובה 9,000
שקלים וכן סכום נוסף למטרות הוצאות מחקר.
למידע נוסף ורשמי על מלגה זו ,יש לרשום במנוע החיפוש' :מלגת עמיתי עזריאלי'

ה מחלקה ללימודי המזרח התיכון| אוניברסיטת בר-אילן | רמת גן ,מיקוד  | 5290002ישראל
The Department of Middle Eastern Studies | Bar-Ilan University | Ramat-Gan,
5290002 | Israel | T: 03 531 7407 | mideast.dept@biu.ac.il

המחלקה ללימודי המזרח התיכון
הפקולטה למדעי היהדות

מלגת משרד המדע ע"ש שולמית אלוני
בחסות משרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל מתקיימת תכנית מלגות המיועדת לתלמידות הלומדות לתואר שלישי במוסדות
להשכלה גבוהה .מטרת התכנית היא להגדיל את מספר הנשים העוסקות בתחומי המדע והטכנולוגיה ,בתחום המדעים
המדויקים ובהנדסה ,בהם ייצוג הנשים נמוך או אינו מתוקצב דיו .כמו כן ,בשנים האחרונות פתח המשרד מספר מלגות
המיועדות לנשים בתחום מדעי הרוח.

מועד קול קורא :במהלך חודש מרץ .ההרשמה נעשית על ידי רשות המחקר באוניברסיטה.

תנאים:
✓

סטודנטיות לתואר שלישי בשנה הראשונה או השנייה למחקר (תינתן עדיפות לסטודנטיות בשנה
הראשונה)

✓

המשתלמת הינה סטודנטית מן המניין במוסד הלומדת לקראת תואר שלישי

✓

ברשות המשתלמת תכנית מחקר מאושרת לדוקטורט על ידי הגורמים המוסמכים על כך במוסד האקדמי.

✓

איסור עבודה מלבד המלגה למעט עזרה בהוראה באוניברסיטה ( 8שעות שבועיות בלבד)

✓

מצוינות אקדמית

✓

המלצות

✓

פרסומים אקדמיים

דרישות:
.1

התנדבות בקהילה -יבוצעו כ 100-שעות התנדבות בכל שנה באחד מהמוסדות הנמצאים בחוזה עם המשרד.

.2

מצוינות אקדמית -שמירה על רמה גבוהה באמצעות ציונים  ,פרסומים ופרסים.

 .3דוחות התקדמות -העמית/ה יגישו להנהלת התוכנית דו"חות התקדמות על בסיס חצי שנתי.

גובה המלגה ₪ 6,500 :למשך  2-3שנים.
למידע נוסף ורשמי על מלגה זו ,יש לרשום במנוע החיפוש' :מלגת משרד המדע'
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מלגת הצטיינות במדעי הרוח ע"ש נתן רוטנשטרייך
מטרת התכנית להכשיר סגל הוראה ומחקר בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות המחקר בישראל ,אשר יהווה חלק
אינטגרלי במחקר בישראל במטרה לחזק את האינטראקציה בין החוקרים הצעירים ולהחיות ולהעשיר את המחקר
במדעי הרוח בישראל.

מועד קול קורא :במהלך חודש מרץ בכל שנה (המועד עשוי להשתנות יש להתעדכן במזכירות
המחלקה)

תנאים:
✓

המלצות

✓

מצוינות אקדמית

✓

איסור עבודה מלבד המלגה למעט עזרה בהוראה באוניברסיטה ( 4שעות שבועיות בלבד)

דרישות:
.1

מצוינות אקדמית -שמירה על רמת מצוינות אקדמית במהלך כל תקופת התוכנית ,בהתאם להגדרות
האוניברסיטה בה לומד הסטודנט

.2

דוחות התקדמות -העמית/ה יגישו להנהלת התוכנית דו"חות התקדמות על בסיס חצי שנתי.

.3

מחויבות ללוחות זמנים  -סיום עבודת המחקר בתום שלוש שנים

גובה המלגה :גובה המלגה יעמוד על  80,000₪לשנה במשך שנתיים ,מזה 40,000₪
לשנה הקצבת ות"ת ו 40,000₪-לשנה שישולמו ע"י האוניברסיטה לכל מלגאי .למידע
נוסף ורשמי על מלגה זו ,יש לרשום במנוע החיפוש' :מלגת הצטיינות במדעי הרוח ע"ש נתן רוטנשטרייך'
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מלגת מדרשה בר-אילן לדוקטורנטיות
במסגרת הניסיון לעודד לימודי תלמוד פתחה המדרשה את התכנית המיועדת לדוקטורנטיות מתחומי ידע שונים,
דתיות ושאינן דתיות הרוצות להעמיק בלימודי הגמרא בעיון .התכנית כוללת לימוד סוגיות תלמודיות בהעמקה ,וליבון
נושאים אלו דרך השתלשלות מסורת תורה שבעל פה ועד לפסוקי הלכה.

מועד קול קורא :במהלך חודש מרץ

תנאים:
✓

סטודנטיות מצטיינות

✓

עדיפות תינתן למלגאיות נשיא

✓

כישורי מנהיגות

דרישות:
.1

השתתפות במפגשים – התכנית מתקיימת בימים שלישי וחמישי בין השעות  8:45-13:15וכוללת לימוד
בחברותות ושיעור( .יש להתעדכן עם המדרשה מדי שנה הימים משתנים)

.2

כתיבת עבודה קצרה בנושא הנלמד בסוף כל סמסטר

.3

ראיון אישי

גובה המלגה $ 5,000 :לשנה (התשלום עשוי להיות בכל סוף חודש או בסוף כל סמסטר).
למידע נוסף ורשמי על מלגה זו ,יש לרשום במנוע החיפוש' :תכנית דוקטורנטיות מדרשה בר אילן'
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מלגות לבנות במדרשה בבר-אילן
במדרשה בבר-אילן מתקיימות מגוון רחב של תכניות המזכות במלגה ומיועדות לכל התארים ,הן לציבור הדתי
והן לציבור החילוני (תוכנית ראשית) .התכניות מזכות בנקודות זכות אקדמיות ובמלגת שכר לימוד עד לסכום
של  12,000ש"ח .גובה המלגה משתנה בהתאם להיקף לימודיה של הסטודנטית ,ובהתאם לתחום לימודיה
באוניברסיטה.
✓ קישור לאתר המדרשה
✓ מלגות במדרשה

תכנית ראשית בבר-אילן
תכנית ראשית  -התכנית מיועדת לסטודנטים מכל התארים ,בוגרי החינוך הממלכתי בלבד המעוניינים לשלב
בלימודיהם האקדמיים שיח יהודי מאתגר ומרתק ולקבל מלגה
קישור לתכנית ראשית

מלגות לבנים במכון הגבוה לתורה בבר-אילן
במכון הגבוה לתורה מתקיימות מגוון רחב של תכניות המזכות במלגה ומיועדות לכל התארים ,הן לציבור
הדתי והן לציבור החילוני (תוכנית ראשית) .התכניות מזכות בנקודות זכות אקדמיות ובמלגת שכר לימוד עד
לסכום של  12,000ש"ח.
גובה המלגה משתנה בהתאם להיקף לימודיו של הסטודנט ,ובהתאם לתחום לימודיו באוניברסיטה.
✓ קישור לאתר המכון הגבוה לתורה
✓ מלגות במכון הגבוה לתורה
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מלגת נוספות
בנוסף למלגות שהוזכרו לעיל ,תחום המלגות הוא דינאמי ומדי שנה נפתחות קרנות ומלגות נוספות ולכן מומלץ לבצע
חיפוש מקיף על מנת להביא למימוש מלא את פוטנציאל המלגות של כל סטודנט.
בנוסף ,ניתן להתעדכן במלגות המתפרסמות על ידי לשכת הרקטור בקישור:
https://www1.biu.ac.il/Scholarships_researchers
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