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 לאור המגפהשנפגעו סיוע כלכלי לסטודנטים 
 

 וקריטריונים לתבחינים בהתאם ,המצב בגין הסטודנטים למצוקות מענה יינתן הסיוע במסגרת – לסטודנטים מלגות

 ת.מיסוציואקונו המלגות ניתנות במענה על קושי שנוצר עקב המגפה, בהערכה .למגבלת תקציב ובהתאם
 הסטודנטים יתר עבור ,המעון שכר לחשבון ידווחו המלגות, אוניברסיטהה במעונות הגרים זכאים סטודנטים

 .הלימוד שכר לחשבון יועברו המלגות
 

 :לאור פגיעה מהמגפה הלמלגבקשה בחינת קריטריונים ל
 

 הקריטריונים מהווים קו מנחה להעדפה במתן הסיוע.
 .לומדים הב בתוכנית השנתי הלימודים מהיקף 80% לפחות ף"התש ל"בשנה לימודים .א

  ,לתואר שנות התקן במסגרת  )א"תשפ(  הבאה הלימודים בשנת והמשך לימודים התקן שנות במסגרת לימודים .ב
 .תקןה שנות במסגרת אחרונה לימוד שנת או    

  העולה דירה ושכר באזור בשכירות מגורים או  )סיוע בקבלת נתן עדיפותית (האוניברסיטה  במעונות מגורים .ג
 יש לשלוח חוזה מגורים בתוקף. -לחודש ₪ 1,000 על   
 נדרש מסמך תומך כמפורט מטה – הנוכחי מהמשבר נפגעו אשר סטודנטים .ד
 ,ומעלה ₪ 5,000 של בסכום שהוא סוג מכל מלגה באמצעותה או באוניברסיטה גורם מכל קיבלו שלא סטודנטים .ה

בדבר אי קבלת מלגה או סיוע של  חתוםיש להגיש תצהיר   -חריגים מקרים למעט ,ף"התש הלימודים שנת במהלך
 ₪. 5000-למעלה מ

 מכתב בקשה אישי.ו. 
 .לסיוע זכאי יהיה לא מעונות שביטל ז. סטודנט

 

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

 סמכים.  לסטודנט הפונה מצוקה כלכלית מגובה במ

 כעת המיועד התקציב על יעלה הבקשות מספר אם קריטריונים להוסיף הזכות את לעצמה שומרת האוניברסיטה
תוביל  שה, אי השלמת מסמכיםדרי לפי הסטודנט שיספק מסמכיםה סמך על בקשה כל תבחן האוניברסיטה ,לסיוע

 .הבקשה ייתלדח
  4.5.2020 -  18.5.2020  : מועדי הגשת בקשה

< הגשת בקשה חדשה תחת -< בקשות וערעורים-< אפשרויות נוספות -מידע אישימערכת הגשת הבקשה :  אופן 
 דיקנט הסטודנטים לפורומים: סיוע מלגה/סיוע הלוואה.

 :להגשה נדרשיםמסמכים 

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

 מכתב אישי •

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

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

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

 ימסמך רלוונטכל  •
 

 


