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 לסטודנטים שנפגעו לאור המגפהבהלוואה סיוע 
 

 בהתאם ,המצב בגין הסטודנטים למצוקות מענה יינתן הסיוע במסגרת – בשל המגיפה לסטודנטים הלוואות
 ניתנות במענה על קושי שנוצר עקב המגפה, בהערכהההלוואות  .למגבלת תקציב ובהתאם וקריטריונים לתבחינים

 סוציואקונומית.
 החזרה מההלוואות חלקב ם. משתני ובסכומים מסלולים במגוון  ,הצמדה או ריבית ללא , נוחים םבתנאיהלוואות 

 .הלימודים מסיום שנה לאחר מתחיל
 

 למגבלת ובהתאם וקריטריונים לתבחינים בהתאםב, המצ בגין הסטודנטים למצוקות מענה יינתן הסיוע במסגרת
 .תקציב

 
 :המגיפהבתקופת  ההלוואותלקרן בקשה בחינת קריטריונים ל

 

 מהווים קו מנחה להעדפה במתן הסיוע. הקריטריונים 
 

 .לומדים בה בתוכנית השנתי הלימודים מהיקף 80% לפחות ף"התש ל"בשנה לימודים .א

ר, לתוא שנות התקן במסגרת  )א"תשפ(  הבאה הלימודים בשנת והמשך לימודים התקן שנות במסגרת לימודים .ב

 .תקן שנות גרתבמס אחרונה לימוד שנת או

 על העולה דירה ושכר באזור בשכירות מגורים או  )סיוע בקבלת נתן עדיפותית (האוניברסיטה  במעונות מגורים .ג

 יש לשלוח חוזה מגורים בתוקף. -לחודש ₪ 1,000

 נדרש מסמך תומך כמפורט מטה – הנוכחי מהמשבר נפגעו אשר סטודנטים .ד

  ₪ 5,000 של בסכום שהוא סוג מכל מלגה באמצעותה או ניברסיטהבאו גורם מכל קיבלו שלא סטודנטים .ה

בדבר אי קבלת  יש להגיש תצהיר בחתימתכם  -חריגים מקרים למעט ,ף"התש הלימודים שנת במהלך ,ומעלה    

 ₪. 5000-או סיוע של למעלה מ מלגה

 ו. מכתב בקשה אישי.

 .לסיוע זכאי יהיה לא מעונות שביטל סטודנטז. 
 

כם ועדת חריגים תוכל לדון בבקשות בהן נימוק חריג לאי עמידה בקריטריון זה או אחר, כאשר לתשומת ליב

 לסטודנט הפונה מצוקה כלכלית מגובה במסמכים.  
 

 מסלולים, לקבלת הלוואה : משניהוועדה תוכל להפנות סטודנט לאחד 
 

 תשלומים.  12בהלוואה ללא ריבית והצמדה בהחזר שנה אחרי התואר או סיום לימודים,  .1

המחאות דחויות לפירעון  12, יצטרך להפקיד בשכר לימוד במסלול זה סטודנט שבקשתו לקבלת ההלוואה תאושר

 בעתיד. ההלוואה

, האוניברסיטה תממן את הריבית וההצמדה על בהסדר באמצעות בנקהלוואה באמצעות קרן שכ"ל  .2

 נוחה של תשלומים. החזר ההלוואה יחל בחודש הסמוך לקבלתה בפריסה ההלוואה. 

 כעת המיועד התקציב על יעלה הבקשות מספר אם קריטריונים להוסיף הזכות את לעצמה שומרת האוניברסיטה

 אי השלמת מסמכים, דרישה לפי הסטודנט שיספק מסמכים סמך על בקשה כל תבחן האוניברסיטה להלוואות, 

 .הבקשה ייתלדחתוביל 

לאוניברסיטה ₪  ₪20,000 ,  ₪15,000 ,  ₪10,000 ,  5,000 ₪ , 2,500 הסטודנט נדרש לבחור בין הלוואה בגובה

 שמורה הזכות לקבוע סכום נמוך יותר בהתאם למגבלת תקציב. 
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  4.5.2020 -  23.5.2020:   מועדי הגשת בקשה

 
< הגשת בקשה חדשה תחת -< בקשות וערעורים-< אפשרויות נוספות -מערכת מידע אישיאופן הגשת הבקשה :  

 דיקנט הסטודנטים לפורומים: סיוע מלגה/סיוע הלוואה.

 :להגשה רשיםנדמסמכים 

 אישור מגורים במעונות )להשיג במחלקת המעונות( / חוזה שכ"ד  •

 מכתב אישי •

 חודשים עו"ש + ריכוז יתרות + אישור ניהול חשבון 3פירוט  •

 / מכתב פיטורין בשל המצב. אישור יציאה לחל"ת •

 הלחתימיופיע בפורום מהאוניברסיטה.  ₪  5000-תצהיר בדבר אי קבלת מלגה/סיוע של למעלה מ •

 ימסמך רלוונטכל  •

  

 


