דברי הסבר להגשת בקשה למלגה
לתלמידי תארים מתקדמים

מידי שנה נערכת ביקורת על מדגם מתוך אוכלוסיית
הסטודנטים שקיבלו מלגות .במקרים של גילוי
פרטים בלתי נכונים ו/או אי-עדכון שינויים בפרטים
אשר מולאו בעת מילוי טופס הבקשה ,יינקטו צעדים
משמעתיים.
יש להקפיד למלא במדויק את כל הפרטים ולעדכן
במהלך השנה את יחידת הסיוע לגבי שינויים כולל
קבלת סיוע ממקורות אחרים.

סטודנט/ית יקר/ה,
יחידת הסיוע מטפלת בהענקת מלגות לסטודנטים נזקקים המתקשים במימון הוצאות הלימודים .המלגות מוענקות
מטעם קרנות העובדות בשיתוף עם האוניברסיטה ובהתאם לייעודיהן .המשאבים העומדים לחלוקת המלגות מוגבלים,
ועל כן רק חלק מהפניות נענה בחיוב.
במסגרת שיתוף האוניברסיטה עם הקרנות ,מומלץ להגיש בקשה למלגה לתלמידים העונים על הקריטריונים האלה:
-

סטודנטים במצב סוציו אקונומי נמוך.

-

סטודנטים מצטיינים במצב סוציו אקונומי נמוך.

-

סטודנטים תושבי ירושלים מלידה שהינם נכי צה"ל או בני משפחות שכולות.

-

סטודנטים תושבי הרצליה במצב סוציו אקונומי נמוך.

-

סטודנטים יתומי צה"ל או נפגעי פעולות איבה

-

סטודנטים נוצרים יתומים במצב סוציו אקונומי נמוך.

הוראות למילוי הטופס:
 .1יש להקפיד למלא פרטים נכונים ומדויקים בכל סעיף וסעיף .עליך לוודא שכל הפרטים נכונים ,ובכלל זה פרטים
אישיים ונתוני הכנסה של בני משפחתך.
 .2לאחר השלמת מילוי הטופס ,יוצגו לפניך כל הנתונים לצורך הגהה ושינוי פרטים במידת הצורך .לאחר אישור
הבקשה לא ניתן יהיה לעדכן פרטים בטופס.
 .3פרטי הבקשה יועברו למערכת האוניברסיטאית .עדכון לגבי מצב הבקשה ואישורים נדרשים יישלח אליך באמצעות
כתובת המייל האוניברסיטאית.

מועדי הגשת הבקשה:
יש למלא את הבקשה באתר האינטרנט עד סוף יולי.

רשאים להגיש בקשה למלגה:
סטודנטים אזרחי ישראל הלומדים לקראת תואר באחת מהקטגוריות האלה:
 .1סטודנטים לתואר מוסמך בשנים א-ג הלומדים בהיקף של  50%ומעלה (להוציא תכניות חוץ-תקציביות).
 .2סטודנטים לתעודת הוראה בשנים א-ב.
 .3סטודנטים לקראת תואר ד"ר לרפואה ולרפואת שיניים בשנים ד-ו הלומדים בהיקף לימודים מלא.
 .4סטודנטים לקראת תואר ד"ר לווטרינריה הלומדים בהיקף לימודים מלא.
 .5סטודנטים בשנת השלמה למוסמך בביה"ס לעבודה סוציאלית הלומדים בהיקף שנקבע ע"י ביה"ס.

קריטריונים להענקת מלגות:
הזכאות לקבלת המלגה נקבעת ע"פ מצב כלכלי ,הישגים בלימודים ודרישות מיוחדות של הקרנות  /התרומות (תחום
לימודים ,מוצא ,מקום מגורים ועוד) .המצב הכלכלי יוערך לפי ההכנסה החודשית ברוטו לנפש.
מלגות  /פרסים  /פטור חלקי משכ"ל מגורמים אחרים יילקחו בחשבון בעת קביעת הזכאות למלגה .לבעלי פטור מלא
משכר לימוד תינתן תשובה שלילית.
על הסטודנט לעדכן את יחידת הסיוע על קבלת מלגות  /תמיכות ממקורות אחרים.
סטודנט שהכנסותיו/הכנסות משפחתו גבוהות יחסית (לפי קביעה של ועדת הסיוע) ,לא יהיה זכאי למלגה גם אם ממוצע
ציוניו גבוה.
המלגה תבוטל במקרים האלה:
א .הפסקת לימודים  -ביוזמת הסטודנט ו/או לפי החלטת מוסדות האוניברסיטה.
ב .גילוי פרטים בלתי נכונים שנמסרו ע"י הסטודנט ושימשו יסוד להענקת המלגה ו/או אי-עדכון שינויים בפרטים אשר
מולאו בעת הגשת טופס הבקשה.
ג .אם לא מילא הסטודנט את הדרישות שצוינו כחובה על כל התלמידים ע"י המסגרת האקדמית המתאימה.
במקרה של ביטול המלגה ,יחוייב הסטודנט להחזיר את כל הסכום שקיבל על חשבון המלגה בשיעורים ובמועדים
שייקבעו ע"י האוניברסיטה.

בברכה,
יחידת הסיוע

