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 מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. 1



 (ג"מל)המועצה להשכלה גבוהה 
 (ת"ות)והועדה לתכנון ותקצוב 

התרת הקמת מוסדות חדשים להשכלה גבוהה 
והסמכה לקיים תכניות לימודים ולהעניק תואר 

 מהיבטים אקדמייםאקדמי 

 הערכת ובקרת איכות של תכניות לימוד קיימות

 ג"המל

 ת"הות

 תכנון לאומי של פיתוח ההשכלה הגבוהה

 מ עם האוצר לגבי תקציב ההשכלה הגבוהה"מו

 הקצאת התקציב בין המוסדות  

בחינת בקשות לפתיחת מוסדות חדשים או תכניות אקדמיות  
 מהיבטים של תכנון ותקצוב

 מניעת גרעונות או חריגות במוסדות
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65 מוסדות  : 

 ,האוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטאות מחקר 8 

מכללות אקדמיות   21, (15+  21)מכללות אקדמיות  35      

 לחינוך

 

 

 

  

 



 האוניברסיטאות הישראליות בדירוג שנגחאי

Academic Ranking of World Universities – 2014                                  Israel 

World Rank Institution Country Rank 

70 The Hebrew University of Jerusalem 1 

78 Technion – Israeli Institute of Technology 2 

101-150 Weizmann Institute of Science 3 

151-200 Tel Aviv University 4 

401-500 Bar-Ilan University 5-6 

401-500 Ben-Gurion University 5-6 

* Institutions  rank within the same rank range are listed alphabetically 

Computer Science:  Weizmann #12, Technion #18, TAU #20, HUJI #51-75 

Mathematics:  HUJI #27, TAU #30, Technion #51-75,  
Chemistry:  Technion #29, Weizmann- 43 
Physics:   TAU, HUJI, Weizmann #51-75 
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65 מוסדות  : 

 ,האוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטאות מחקר 8 

מכללות אקדמיות   21, (15+  21)מכללות אקדמיות  35      

 לחינוך

307,000 (  ממחזור 50%) סטודנטים 

חברי סגל באוניברסיטאות 4,600-כ  , 

 (FTE)במכללות  2,000-וכ        



 :  ההשכלה הגבוהה בישראל
 מהעשור האבוד למצוינות מחודשת
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 90 -עד אמצע שנות ה 2000-2009

 'מצוינות למעטים'

 :התרחבות עצומה•
 סטודנטים' מס•
 מספר ומגוון מוסדות•
 

 :מערכת אליטיסטית•

נמוך של % •

 סטודנטים

 אוניברסיטאות 7•

 תקצוב הולם•

 הישגים מרשימים•



 גידול מהיר במספר הסטודנטים
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306,000 
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 דוקטורים חדשים בשנה 1,500-כ -היום : הדוקטורנטים' גידול גם במס



 גבוהההגידול במספר המוסדות להשכלה 
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;מתוקצבות 21  
לא מתוקצבות 15  
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2000-2009 

 "העשור האבוד"

 90 -עד אמצע שנות ה

 'מצוינות למעטים'

 :התרחבות עצומה•
 סטודנטים' מס•
 מספר ומגוון מוסדות•

 
צמצום בתקציב  •

 :האוניברסיטאות
 חברי סגל' צמצום במס•

 שחיקת תשתיות•

 :מערכת אליטיסטית•

נמוך של % •

 סטודנטים

 אוניברסיטאות 7•

 תקצוב מתאים•

 הישגים מרשימים•
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2000-2009 

 "העשור האבוד"

 90 -עד אמצע שנות ה

 'מצוינות למעטים'

 :התרחבות עצומה•
 סטודנטים' מס•
 מספר ומגוון מוסדות•

 
צמצום בתקציב  •

 :האוניברסיטאות
 חברי סגל' צמצום במס•

 שחיקת תשתיות•

 :מערכת אליטיסטית•

 הסטודנטים% •

 אוניברסיטאות 7•

 :תקצוב מתאים•
 הישגים מרשימים•

-תכנית רפורמה רב

שנתית בהשכלה  

 הגבוהה

(2010/11-2015/16) 

  -והלאה 2010

 מצוינות מחודשת



 :שנתית להשכלה הגבוהה-תכנית הרפורמה הרב

 שני עמודי תווך
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 תשתיות תומכות
 תקציב תוספתי משמעותי•

 מודל תקצוב חדש•

 תשתיות מחקר והוראה•

 חרדים•

 מיעוטים•

 שיפור 
 הנגישות

קידום ועידוד  
 מצוינות

 גיוס סגל איכותי•

גידול בתקציבי  •

 מחקר תחרותיים

 I-COREתכנית •



 :שנתית להשכלה הגבוהה-תכנית הרפורמה הרב

 שני עמודי תווך
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 תשתיות תומכות
 משמעותי ביותר תוספתיתקציב •

 מודל תקצוב חדש•

 תשתיות מחקר והוראה•

 חרדים•

 מיעוטים•

 גיוס סגל איכותי•

גידול בתקציבי  •

 מחקר תחרותיים

 I-COREתכנית •

 שיפור 
 הנגישות

קידום ועידוד  
 מצוינות



 גיוס סגל אקדמי בכיר חדש: יעד מרכזי
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סגל בכיר באוניברסיטאות

 אנשי סגל בכיר 2,000-ל 1,600-גידול מ: ובמכללות

4,296 
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 עד כה –חדש סגל אקדמי בכיר גיוס 

4,684

       היעד 
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סגל בכיר באוניברסיטאות

4,296 
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 תמרוץ המוסדות ותמיכה בהם 
 לקליטת סגל חדש

17 

 :תכניות מיוחדות

 ( I-CORE) מרכזי מצוינות 

 ...(, חקר הים, דלקים חשמליים, טכנולוגיה-ננו)ועוד 

 מודל תקצוב המתמרץ  
 מצוינות מחקרית  

 סטודנט/ושיפור יחס סגל

 הגדלת בסיס התקציב למוסדות



 שיפור תנאי המחקר של חוקרים בארץ

18 

מענקי מחקר  
 ל"בנפ "ושת

גידול משמעותי בתקצוב קרנות  
 מחקר תחרותיות  

•ISF -  הכפלה)הקרן הלאומית למדע  ;
 (גובה המענק

•BSF ,GIF ,הודו, סין ,... 

חברויות  
"  מועדונים"ב

 ל"בנ

 (CERN)נבה 'מאיץ החלקיקים בג* 

 בירדן SESAMEפרויקט * 

תכנית המסגרת השמינית * 
Horizon2020 

... 

 פ  "שת
 מוסדיים-בין

גמישות  
 העסקה

לעסוק  מכללותעידוד אנשי סגל ב
 במחקר  

 (גמישות בתנאי העסקה)
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שמירה על קשר וקבלת מידע . 2

 ל"בחו



 ..., סמינרים, ביקורים, מיילים –אקטיבית 

20 

 שמירה על קשר עם המנחים•
 

 שמירה על קשר עם חברי מחלקות•
 

•Networking 
. 
. 
. 



 ל"מפגשי מידע עם חוקרים ישראלים בחו

21 

 ב"בארה ארץב



 מאגר מידע ומרכז קשר לשילוב באקדמיה

22 

 מאגר חסוי רשום כחוק, 2007הוקם ביולי •

 ל"של אקדמאים ישראלים בחו וולנטריתהרשמה •

 נרשמים   2,800מעל •

 ב"רובם בארה•

 רובם בעלי תואר דוקטור•

 קישור בין החוקרים למשרות פנויות באקדמיה

 טיפול אישי

 ערוץ לקשר רציף מול החוקרים

http://www.academy.ac.il/ 



 התכנית הלאומית להשבת אקדמאים

 משרד הכלכלה ומשרד האוצר , ת"ות, המשרד לקליטת העלייה: שיתוף פעולה

http://www.israel-braingain.org.il/ 

 מחקר וגיבוש מדיניות ליווי בתהליך החזרה סיוע במציאת עבודה

  

 

  

 
  

 

 
 על התוכנית•

•  

 

 אודות

 
  

 
 מי כבר רשום לתכנית

 
  

 
 איך נרשמים

 
  

 
 צוות התוכנית

 

  

•  

•  
 מציאת עבודה•

•  

 

  

 
 ?איך תסתייעו בנו

 
  

 
 סיוע התכנית בהשמה בתעשייה  

 
 מעסיקים שותפים בתכנית

 
 חיפוש משרות

 
  

 
 סיוע התכנית בהשמה באקדמיה

 
  

 
 טיפים חשובים

 
  

 
 מידע נוסף

 
 מוקדי תעסוקה לאקדמאים

 
 שירותי השמה וסיוע נוספים

 

  

•  

•  
 תהליך החזרה•

•  

 

  

 
 שלב אחר שלב -תהליך החזרה 

 
  

 

מידע פרקטי על   -ישראל ביום יום 

 החיים בישראל

 

מערכת החינוך וההשכלה הגבוהה  

 בישראל

 

 מערכת הבריאות בישראל

 
  

 
 בנקים ופנסיה: פיננסים

 
 ל"גיוס לצה

 
  

 
 רכב ותחבורה

 
 מערכות התקשורת בישראל

 
  

 
 מידע השוואתי -אזורי מגורים 

 
 טלפונים וקישורים חשובים  

 
  

 
 צעירים חוזרים

 
 התנסות בישראל

 
 צבא

 
  

 
 סטודנטים

 
  

 

של משרד  " מצפים לכם בבית"חוברת 

 העליה והקליטה

 

  

•  

•  
 ריכוז הטבות לחוזרים•

•  

 

  

 
 הטבות ייחודיות של התכנית

 
 מידע ואישורים במייל -ביטוח לאומי 

 

השתתפות במימון כרטיסי טיסה  

 לראיונות עבודה  

 

  

 
 סדנאות הכנה לקליטת התא המשפחתי

 
 סדנאות הכנה לתעסוקה בארץ

 
  

 
 ריכוז הטבות כלליות לתושבים חוזרים

 
  

 
 תוכניות ייעודיות למדענים

 
  

 
 תכניות באקדמיה הישראלית

 
  

 
 תכניות מדען ראשי ליזמים וחברות  

 
  

 

מימון מחקר ופתיחת  , תכניות ליזמים

 עסק

 

  

•  

•  
 מחקרים ומדיניות•

•  

 

  

 
 מדיניות התוכנית

 
  

 

/  מחקרים ופרסומים שנעשו על ידי 

 עבור התכנית

 

  

 
 מחקרים ופרסומים

 
english 

 

  

•  

•  
 חדשות ואירועים•

•  

 

  

 
 האירועים הבאים

 
  

 
 ארועים שהיו

 
  

 
 עידכונים ופרסומים של התכנית

 
  

 
 כתבות על התכנית

 
  

 
 דיוורים לאקדמאים ומעסיקים

 

  

•  

•  
 צור קשר•

 

  

 

  

 

  

 

  

 
  

 

  

 

  

 
  

 

  

 

   שכחתי סיסמא

 

  

 
  

 

 זכור אותי במחשב זה

 
  

 

  

 
  

 
  

 
  

.לתכנית קשר ישיר ואישי עם מעסיקים רבים בתעשייה ובאקדמיה. שלב ראשון בחזרה לארץ הוא מציאת עבודה ההולמת את כישוריכם והידע שצברתם   

. נציע לך משרות מתאימות ונפנה עבורך למעסיקים חדשים שעדיין לא שותפים בתכנית. נוכל להניח את קורות חייך על שולחנו של מנהל ההשמה ולעקוב ולעדכן אחר התקדמות תהליך ההשמה  

 

  

 

  

.כדי להקל את חזרתכם לארץ המשרדים המטפלים והארגונים השונים, המעסיקים מקיימת שיתוף פעולה הדוק עם התכנית .תהליכי הקליטה והחזרה במציאת עבודה וכלה בכל מתאם הקשר ילווה אתכם ויסייע לכם החל. לשם כך אנו מפעילים מתאמי קשר אישיים לכל אקדמאי המעוניין לחזור. התכנית מושתתת על יחס וליווי אישי לאורך כל תהליך החזרה   

 

  

 

  

 

 .עריכת סקרים ומחקרים וגיבוש המלצות עבור קובעי המדיניות במדינה, אנו עוסקים באיסוף נתונים". בריחת המוחות"התכנית הוקמה על בסיס החלטת ממשלה לטיפול בנושא 

 .הישראלי Brain Drain / Brain Gainהצטרפותכם לתכנית תאפשר לכם להשתתף בסקרים ולשפר את מאזן  –גם אתם יכולים להשפיע 

 
  

http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=7147
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=7143
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6674
http://www.israel-braingain.org.il/academic_registration_step1.aspx
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6653
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6653
http://www.israel-braingain.org.il/gallery.aspx?id=7133&catid=6867
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6866
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6654
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=7147
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=7147
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=7147
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6696
http://www.israel-braingain.org.il/employers.aspx?sid=2959&catid=6901
http://www.israel-braingain.org.il/jobs_search.aspx?catid=6900
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=7141
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6975
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=7025
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6879
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6880
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=7143
http://www.israel-braingain.org.il/Klita.html
http://www.israel-braingain.org.il/Klita.html
http://www.israel-braingain.org.il/Klita.html
http://www.israel-braingain.org.il/Klita.html
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6668
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6668
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6668
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6668
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6668
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6882
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6882
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6883
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6884
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6884
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6884
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6885
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6885
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6885
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6886
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6887
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6888
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6888
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6888
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6888
http://www.israel-braingain.org.il/article.aspx?id=6938&catid=6889
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6670
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6670
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6671
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6672
http://www.moia.gov.il/Publications/Returning.pdf
http://www.moia.gov.il/Publications/Returning.pdf
http://www.moia.gov.il/Publications/Returning.pdf
http://www.moia.gov.il/Publications/Returning.pdf
http://www.moia.gov.il/Publications/Returning.pdf
http://www.moia.gov.il/Publications/Returning.pdf
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6847
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=7342
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=13524
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=13524
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=13524
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=13524
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=7341
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=7341
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=14559
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=14558
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6847
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=7008
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6851
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6852
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6881
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6881
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6881
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6881
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6674
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6674
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6676
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6676
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6676
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6675
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=14298
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6677
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6677
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6896
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6681
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6680
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6679
http://www.israel-braingain.org.il/contact.aspx
http://www.israel-braingain.org.il/password_recovery.aspx
http://www.israel-braingain.org.il/
http://www.israel-braingain.org.il/contact.aspx
http://www.israel-braingain.org.il/category.aspx?id=6683


 /http://www.bioabroad.org.il לחוקרים במדעי החיים

 ל"רשת מקצועית ופורטל קישור למדענים ורופאים ישראלים השוהים בחו

האקדמיה ומערכת  , ל ובין התעשייה"חיבור בין מדענים ישראלים ורופאים השוהים בחו
 .  סיוע לחברי הארגון במציאת משרה הולמת בישראל; הבריאות הישראלית

 
חדשות  •  איתור חברים רשומים ויצירת קשר•  אדם כחרשימת חברות •  הטבות•  משרות פנויות•  והודעות ארועים

מי אנחנו ומה אנו  •  חשובים בישראל וארועיםכנסים •  חדשות מדעיות ועסקיות מישראל•  הקשורות לחזרה לישראל

 ?כיצד אוכל לעזור•  קודמים ניוזלטרים•  מרכזי פעילות•  מדוע להצטרף אלינו•  עושים
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 I-COREעדכונים גם באתר : בינתיים
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http://www.i-core.org.il/ 



 ג"המלוגם באתר 

http://www.che.org.il/ 
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 אפשרויות לקליטה כסגל בארץ. 3



 מסרים עיקריים
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מכללות, פ"או: היום באקדמיה יותר אפשרויות למשרות מחקר 

לקלוט המוסדות מתומרצים 

תנאים טובים יותר לחוקרים שנקלטים 

מרכזי מחקר שתוכננו לקלוט חוקרים חדשים 

 מרכזי מצוינותI-CORE 

 

 



 :יעדים –שנתית -ספינת הדגל בתכנית הרב

 בישראל וביסוסו כגורם מוביל בעולםהמחקר המדעי חיזוק 

לשוב לארץ מצטיינים  לחוקרים סיוע 

 מחקריים בין המוסדות  שיתופי פעולה עידוד 

 היתרונות היחסייםוהעצמת מסה קריטית יצירת 

 תחומי-ביןלרבות מחקר , חדשנות אקדמיתעידוד 

 
 core.org.il-www.i 

http://www.i-core.org.il/
http://www.i-core.org.il/
http://www.i-core.org.il/


 מרכזי מצוינות במגוון תחומי מחקר 16

ביופיזיקה 
 וטכנולוגיות רפואיות

הסתגלות הצמח  
 לסביבה משתנה

א  "כרומטין ורנ
 בבקרת שעתוק

גישות פיזיקליות  
לכימות תהליכים  
דינמיים במערכות  

 חיות

חקר רגולציה גנית  
במחלות אנושיות  

 מורכבות

הבינה   -קוגניציה
מן : המשחזרת

הנתפש לנזכר  
 ובחזרה

 חקר טראומה המונית

 משפט אמפירי

חינוך וחברת המידע  
 החדשה

חקר הדתות  
 האברהמיות

חקר התרבות  
היהודית בעידן  

 המודרני

:  אסטרופיזיקה
מהמפץ הגדול  

 לכוכבים

:  היקום הקוונטי
-ואסטרוחלקיקים 

 חלקיקים

 אור וחומר

 חקר אלגוריתמים

קונסורציום ישראלי 
 סולאריים לדלקים

 מדעי החברה ומשפטים

 מדעי הרוח
מדעים מדויקים  

 והנדסה

 מדעי החיים ורפואה
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מכללות, פ"או: היום באקדמיה יותר אפשרויות למשרות מחקר 

לקלוט המוסדות מתומרצים 

תנאים טובים יותר לחוקרים שנקלטים 

מרכזי מחקר שתוכננו לקלוט חוקרים חדשים 

 מרכזי מצוינותI-CORE 

מדעי הים, דלק חשמלי, טכנולוגיה-ננו: נושאים ייחודיים 

 

 



 מרכזי מחקר נוספים  

 שמתוקצבים לקליטת חוקרים חדשים
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י פיתוח מקורות "מרכז לתחליפי דלק ע•

 חדשניים להנעה חשמלית כח

 אריאל, טכניון, א"ת, אילן-בר: שותפים•

 2012אוקטובר : תחילת פעולה•

 דלק חשמלי

,  א"ת, עברית, מרכזי מחקר בטכניון 6•

 גוריון-ויצמן ובן, אילן-בר

 ים-FTAמיקוד ב •

-ננו
 טכנולוגיה

,  גז בים/מרכז שעוסקבהנדסת נפט•

,  -ביוכימיה, -גיאופיזיקה, -ביולוגיה

 ימית -' וכו -אקולוגיה

 2013מרץ : תחילת פעולה•

 מדעי הים
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מכללות, פ"או: היום באקדמיה יותר אפשרויות למשרות מחקר 

לקלוט המוסדות מתומרצים 

תנאים טובים יותר לחוקרים שנקלטים 

מרכזי מחקר שתוכננו לקלוט חוקרים חדשים 

 מרכזי מצוינותI-CORE 

מדעי הים, דלק חשמלי, טכנולוגיה-ננו: נושאים ייחודיים 

מלגות לקליטת סגל: 

מעוף, אלון: ת"ות 

אחרים :Marie Curie ,... 

 

 



 מלגות אלון ומלגות מעוף

40 

 .  חוקרים צעירים מצטייניםלקלוט  לאוניברסיטאותנועדה לאפשר •

 מלגות חדשות בשנה 25-כ(. ללא מכסות)ב הצטיינות אישית "ע, תחרותית•

 (לעיוני$ 15,000; לניסיוני$  48,000)מענק ציוד + משכורת : שנים 3-כל מלגה ל•

 .המוסדות מתחייבים לכלול את מימון המלגאים בתקציבן הרגיל בתום המלגה•

שנים אחרי  5לא יותר מ ', באונלכל היותר שנה בתקן , ר שאושר"בעלי ד: תנאים•
לא ניתן לגרור מלגה  . יכולות להגיש את אותו מועמד' אונכמה . ר"אישור הד

 ממוסד למוסד

 מלגות אלון

 מוסדות המתוקצביםבחברי סגל ערבים מצטיינים תכנית לעידוד קליטת •

 .שנתיות בכל מחזור-מלגות תלת 4-6•

 .מינוי ראשון במשרה מלאה•

 מענק ציוד  + משכורת :שנים 3-כל מלגה ל•

 .המוסדות מתחייבים לכלול את מימון המלגאים בתקציבם הרגיל בתום המלגה•

 מלגות מעוף



 מסרים עיקריים
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מכללות, פ"או: היום באקדמיה יותר אפשרויות למשרות מחקר 

לקלוט המוסדות מתומרצים 

תנאים טובים יותר לחוקרים שנקלטים 

מרכזי מחקר שתוכננו לקלוט חוקרים חדשים 

 מרכזי מצוינותI-CORE 

מדעי הים, דלק חשמלי, טכנולוגיה-ננו: נושאים ייחודיים 

מלגות לקליטת סגל: 

מעוף, אלון: ת"ות 

אחרים :Marie Curie וכד ,' 

 



 !בהצלחה
 

 


