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 מדור מלגות

 1023 מאי

זו השנה , ילואיםאגודת הסטודנטים שמחה לבשר על חלוקת מלגות לסטודנטים לוחמים המשרתים במ

 !ברציפות שלישיתה

 ? מה הן המלגות

אשר יחולקו על ידי אגודת 0 (או הסכום יוגדלו בהמשך/ייתכן והכמות ו)כל אחת  ₪ 10000מלגות בנות  12

על  .לשכת הנשיא ולשכת הרקטור0 הרשות ללימודים מתקדמים0 הסטודנטים דיקנאטהסטודנטים בשיתוף עם 

 .הסטודנטים שייבחרו לקבלת המלגה לא תוטל חובה כלשהי למעט נוכחות בטקס קבלת המלגות

  ?קשה למלגהמי זכאי להגיש ב

 (חובה לעמוד בכל הקריטריונים)

 .ג"ל תשע"בשנה הסטודנטיםחברים באגודת  .2

שימצאו תקינים אקדמית  בתואר שני' או ב' או סטודנטים בשנה א סטודנטים לתואר ראשון .1

 . ומנהלית

0 תעודת לוחם: בכפוף להצגת)בוגרי שרות צבאי מלא ותקין בתפקיד לוחם המשרתים שרות מילואים  .3

 (.1021-1023ואישור ימי מילואים לתקופת  תעודת משרת מילואים פעיל ל"השחרור מצ תעודת

 .ל בסיסי"משכ 57%לפחות  הינו ג"ל שלהם בשנת תשע"סטודנטים שהיקף שכ .4

 : הערות

 או קיבלו    200%ל על ידי גורם כלשהו בהיקף של "לא יהיו זכאים למלגה סטודנטים הממומנים בשכ
 .  ל על ידי גורם כלשהו"שכ 200%מלגה בגובה 

 בבחינת הזכאות למלגה תינתן עדיפות לסטודנט שמצבו הכלכלי מצריך סיוע.  

 לוומלגות נוספות שאושרו   1021-1023בתקופה  ימי מילואים שהמועמד  שירת ' יילקחו בחשבון  מס 
 .בשנה זו 

 5לא יטופלו .125או שיוגשו לאחר ה, ים/בקשות חסרות אישור 

 ?למלגה איך מגישים בקשה

תעודת בצירוף  ולהגישו 0מצורףפנייה ההלמלגה למלא את טופס  הגיש בקשהעל הסטודנטים המבקשים ל .2

בדלפק האקדמי  1021-1023ואישור מילואים ל ל תעודת משרת מילואים פעיל"תעודת שחרור מצה0 לוחם

 . 20:11בשעה  .125-לא יאוחר מ( קומה שלישית בבית הסטודנט)של אגודת הסטודנטים 

על  את האישורים הנדרשים ולהעביר 0על הסטודנטים למלא טופס בקשה למלגת סיוע אינטרנטי בפורטל .1

 .   סוג התוארל בהתאםמ "לדיקנאט הסטודנטים או לרל אל פי ההנחיות בטופס

 ?מתי מקבלים תשובה

 . 7.23..1-ה אגודת הסטודנטים עדתשובות ימסרו על ידי 

 0 בברכה

 0ליטל רז

      . אוניברסיטת חיפה –אגודת הסטודנטים 0 רכזת מלגות
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