
 

 

 דברי הסבר להגשת בקשה למלגה        
 לתלמידי תואר מוסמך 

 
 
 

 , /היקר /יתסטודנט
 

  .מטפלת בהענקת מלגות לסטודנטים נזקקים המתקשים במימון הוצאות הלימודים יחידת הסיוע

 
 קריטריונים להענקת מלגות

אקונומי -מצב סוציוזכאות למלגה נקבעת על סמך . מלגות סיוע לתלמידי תארים מתקדמים מוענקות מכספי תורמים

 )תחום לימודים, הצטיינות בלימודים, מוצא, מקום מגורים ועוד(.  בדרישות הספציפיות של התרומהבהתאם לעמידה ו

 . המשאבים העומדים לחלוקת מלגות סיוע לתלמידי תארים מתקדמים מוגבלים, על כן

סטודנטים המקבלים תמיכות  .תמיכות אחרות שמקבל הסטודנטבעת קביעת זכאות למלגה מובאות בחשבון 

מלגות קיום; מלגות דיור ועוד, בתוך האוניברסיטה או מחוצה לה )קרנות, מלגות מחיה; נוספות: פטור משכר לימוד; 

 . ארגונים ועמותות, עתודה צבאית, ביטוח לאומי ועוד(

 
תלמידים העונים על הקריטריונים ללהגיש בקשה למלגה  מומלץ, מלגות מתרומותבמסגרת שיתוף האוניברסיטה עם 

 : האלה

 .תלמידים במצב סוציו אקונומי נמוך -

 תלמידים מצטיינים במצב סוציו אקונומי נמוך. -

 .משפחות שכולותבני ל או "תלמידים תושבי ירושלים מלידה שהינם נכי צה -

 .תלמידים תושבי הרצליה במצב סוציו אקונומי נמוך -

 .או נפגעי פעולות איבה ל"צהתלמידים יתומי  -

 .במצב סוציו אקונומי נמוךיתומים נוצרים תלמידים  -

  
 רשאים להגיש בקשה למלגה

 תלמידים אזרחי ישראל הלומדים לקראת תואר באחת מהקטגוריות האלה:

ומעלה )להוציא תלמידים  50%ג הלומדים בהיקף של -תלמידי תואר מוסמך )פרט לתכניות מנהלים( בשנים א .1

 שקיבלו מלגות כמספר שנות התקן לתואר(.

 ו הלומדים בהיקף לימודים מלא.-לרפואת שיניים בשנים דד"ר לרפואה ו ר"תלמידי ד .2

 הלומדים בהיקף לימודים מלא. תוטרינרירפואה ל ר"תלמידי ד .3

 ב. -תלמידי תעודת הוראה בשנים א .4

  .ביה"ס תלמידי שנת השלמה למוסמך בביה"ס לעבודה סוציאלית הלומדים בהיקף שנקבע ע"י .5
 

  



 

 

 

 הגשת בקשה

 בקשות למלגה מוגשות באמצעות אתר "מידע אישי" באינטרנט. יש להגיש את הבקשה עד סוף יולי.
 

 הוראות למילוי הטופס

 יש למלא פרטים נכונים ומדויקים. .1

  במידת הצורך. ועריכהלאחר השלמת מילוי הטופס, יוצגו לפניך כל הנתונים לצורך הגהה  .2

פרטי הבקשה יועברו למערכת האוניברסיטאית. עדכון לגבי מצב הבקשה ואישורים נדרשים יישלח אליך באמצעות  .3

 . השלמת פרטים חסרים תיעשה בתוך חודש מיום קבלת ההודעה.כתובת המייל האוניברסיטאית

עדכונים  ות אחרים.קבלת סיוע ממקור לרבות על כל שינוי במצב הכלכלי,במהלך השנה יש לעדכן את יחידת הסיוע  .4

 כתובת המופיעה בתחתית הדף.ייעשו במערכת הפניות בהתאם ל

 
 

 המלגה תבוטל במקרים האלה:

 ביוזמת הסטודנט ו/או לפי החלטת מוסדות האוניברסיטה. -הפסקת לימודים  .א

בפרטים אשר עדכון שינויים -גילוי פרטים בלתי נכונים שנמסרו ע"י הסטודנט ושימשו יסוד להענקת המלגה ו/או אי .ב

 מולאו בעת הגשת טופס הבקשה.

 אם לא מילא הסטודנט את הדרישות שצוינו כחובה על כל התלמידים ע"י המסגרת האקדמית המתאימה. .ג
 

במקרה של ביטול המלגה, יחוייב הסטודנט להחזיר את כל הסכום שקיבל על חשבון המלגה בשיעורים ובמועדים 

 שייקבעו ע"י האוניברסיטה. 

 
 אוכלוסיית הסטודנטים שקיבלו מלגות. במקרים של גילוי מידי שנה נערכת ביקורת על מדגם מתוך: בלתשומת הל

 משמעתיים. טופס הבקשה, יינקטו צעדים הגשתאשר מולאו בעת  עדכון שינויים בפרטים-פרטים בלתי נכונים ו/או אי

לגבי שינויים, כולל קבלת סיוע  יש להקפיד למלא במדויק את כל הפרטים ולעדכן במהלך השנה את יחידת הסיוע

 ממקורות אחרים.

 
 

 

 בברכה,

 יחידת הסיוע


