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  ויס'גע"ש  מלגהניות יתקנון ומד

       מהות המלגה .1

 נמוך. אקונומי -סוציו המגיעות ממצב לסטודנטיות השכלה גבוהההוקמה לצורך הנגשת המלגה 

 וניתן לקבל מלגות אחרות בנוסף, בפעילות חברתיתלא צורך המלגה מוענקת לסטודנטית ל

 הצטיינות/פעילות/*סיוע()  

 גובה מלגה : 

 )אלפיים( דולר )$( בערכם בשקלים, 2,000מלגה בסך  קבל תלקבלת המלגה תאושר,  המי שבקשת

 לפי שער יציג.

 אוכלוסיית יעד:

 ראשון, תואר שני, דוקטורט.מכינה, תואר  –סטודנטיות )נשים בלבד( בכל התארים ובכל השנים  .1

 .עדיפות תינתן לסטודנטיות המתחילות תואר ראשון ו/או שנה ראשונה בתואר

)סטודנטיות במבח"ר העומדות בתנאי המלגה, רשאיות להגיש מועמדות, סטודנטיות הלומדות 

 בשלוחות נוספות אינן רשאיות להגיש(.

 מוכח.נמוך  מיממצב סוציואקונונשים  .2

 .לקהילה משמעותית שירות צבאי מלא/שירות לאומי/תרומה סטודנטיות בעלות .3

 .שירות קהילתי ייבחן תוך הצהרת והוכחת המועמדת ששירתה במתן התנדבות למען הקהילה*

במקרה שיהיה יותר זכאיות מאשר מספר מלגות, תינתן עדיפות לשירות צבאי / לאומי על פני *

  .שירות קהילתי

 ןאת לימודיה ותהמתחילשנה ראשונה לתואר, סטודנטיות ) חדשותסטודנטיות עדיפות תינתן ל .4

 .בשנת תשפ"ג ואילך(

 תנאים בסיסיים לזכאות למלגה 1.1

 הסטודנטיתבדיקת תקינות הלימודים, יילקחו בחשבון כל השנים בהם  :תקינות לימודים .1

 לתואר, זאת גם במקרים של החלפת חוג/ים במהלך הלימודים לתואר. רשומה

עד  עולות חדשותבשנה א' שהינם  סטודנטיותהחרגה ל** :  המנייןמעמד אקדמי מן  .2

 מן המניין. כסטודנטיותשנים בארץ בגלל מבחן ידע בעברית ייחשבו לצורך זה  10

 המתקבלות הסטודנטיות, למעט לפחות 575ציון פסיכומטרי גולמי להדרישה  - שנה א' סטודנטית

 המתקבלת תתעודת בגרות מצטיינת, סטודנטי בעלתמכינה,  מצטיינת לחוג/ים ללא פסיכומטרי:

 סטודנטית למסלול הסבה,  המתקבלתתעודת הנדסאי לת בע סטודנטיתדרך אפיק מעבר, 

 מן המניין. כסטודנטית תתקבלבמסלול "לקראת תואר" ובסמסטר ב'  שהתקבלה
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  :היקף לימודים בשנה השוטפת .3

בתוכנית לימודים  הלומדות סטודנטיותלמעט  בשנת הלימודים, נ"ז 30של רישום לקורסים בהיקף 

מתוך תכנית  75%הדרישה הינה רישום לקורסים בהיקף של  מובנית ומוכתבת על ידי החוג לגביהם

 נ"ז לפחות בכל סמסטר.  15לימודים בסמסטר ב' או קיץ   נטיות המתחילותסטודהלימודים המובנת. 

 הישגים אקדמיים )סטודנטיות ותיקות( : .4

  80ממוצע ציונים משנה קודמת 

 לחוגים בהם תוכנית לימודים מובנת/משולבת( נ"ז ) החרגה  30היקף 

נ"ז באחד  12נ"ז משנה קודמת ולא פחות מ  30חוגי צבירת ציונים על קורסים בהיקף -במסלול דו

 לפחות בכל אחד מחוג/י הלימוד 80החוגים וממוצע ציונים משנה קודמת 

 : מימצב סוציואקונו .5

 .אקונומי בהתאם לנתוניה האישיים-בקריטריון הסוציו צברההמלגה  תהניקוד שמבקש

 על הסף. תדחהבאחד הקריטריונים הנ"ל  תעומד שאינה יתהערה: סטודנט

 בקשה למלגה שתוגש ללא האישורים לא תטופל.

 הערות : 

בין יהיה גבוה ממכסת המלגות, יינתן משקל, למלגה  והזכאיות המועמדותבמקרה שמספר  -

 על פני שירות בקהילה. מלא שירות צבאי או שירות לאומי תבוגר תמועמדההשאר, לעובדה ש

לכתוב מכתב תודה לתורמים ו/או להשתתף  שתידרמלגה  מקבלת אתה סטודנטית -

 בפגישה עם נציגי קרנות/תורמים  לפי דרישת היחידה למלגות.

בהם שכר הלימוד חריגים ידי זיכוי בחשבון שכר הלימוד. במקרים -המלגה תוענק על -

 הלפי הפרטים שמסר יתשולם במלואו, תועבר המלגה לחשבון הבנק של הסטודנט

 בפורטל הסטודנטים.

  -ביטול/הפחתת מלגה 1.2

 המלגה תבוטל במקרים הבאים:

 ובין מיוזמת  האוניברסיטה. הבאוניברסיטה בין מיוזמת לימודים שהפסיקה סטודנטית 

 זבים בבקשה למלגת סיוע.פרטים כו השדיווח סטודנטית 

 נ"ז עקב ביטול קורסים. 30פחות מ  הלומדת סטודנטית 

 (6.2פי הנחיית רשות המשמעת של האוניברסיטה )ראה תקנון המשמעת פרק ה' סעיף -על. 

על חשבון המלגה, בשעורים  הלהחזיר את הסכומים שקיבל הסטודנטית תחויבבמקרה של ביטול מלגה 

 ובמועדים שיקבעו על ידי האוניברסיטה.
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 ערעורים 1.3

הגשת ערעור על אי זכאות למלגה תתאפשר רק אם קיימים נתונים נוספים או פרטים חדשים שלא הובאו 

 בפני ועדת המלגות. הערעור יוגש ליחידה למלגות על גבי מכתב מודפס ויצורפו אליו אישורים לפי הצורך.

 להגיש ערעור לא יאוחר משבועיים מיום קבלת תשובה. תלמלגת סיוע נדחתה רשאי השבקשת סטודנטית

 

 הגשת המלגה 5.1

ות דרך פורטל הסטודנטיעל ידי תוגש ואינטרנטית הינה  : בקשה למלגה ע"ש ג'ויס הבקשה למלג

 בקשה למלגת סיוע דיקנאט הסטודנטים(.   -לשונית טפסים ותדפיסים .הסטודנטים

שימו לב ! הכניסה לפורטל תתאפשר לסטודנטים חדשים רק לאחר תשלום המקדמה ע"ח שכר לימוד 

 וקבלת הרשאה לכניסה לפורטל.

בסמסטר א' יגישו בקשה למלגה החל מתחילת חודש אוגוסט ועד  ןלימודיה המתחילות את  סטודנטיות 

בסמסטר ב' או בסמסטר  ןלימודיה המתחילות את  סטודנטיותשבועיים לאחר פתיחת שנת הלימודים. 

להגיש בקשה למלגה שבוע לפני תחילת הסמסטר אליו נרשמו ועד שבוע לאחר תחילת  תוכלנהקיץ 

 הלימודים. 

 תוענק בנוסף למלגות אחרות במקרה זה יבוטל כפל מלגות. ג'ויסמלגת 

 

 למלגה?מהם הנתונים לפיהם תיקבע הזכאות  - ג'ויס. זכאות למלגת 2.2

המלגה בהתאם לנתוניה האישיים  תאקונומי של מבקש-הזכאות למלגה תיקבע על סמך הניקוד הסוציו

 כמפורט להלן:

 :מצב כלכלי  (א)

)כנגד הגשת  מגישת הבקשההכלכלי והמשפחתי של  היקוד על הכנסה ברוטו לנפש בהתאם למצבנ

 אישורים רלוונטיים(.

 : ניקוד נתונים מיוחדים (ב)

, שרות צבאי סדיר או שרות לאומי, ת, עבודת הסטודנטיתנתמכות בבית הסטודנטיספר נפשות מ

, בשנה החולפת ימים מצטברים 18ימים רצופים או  14שרות מילואים בשנה החולפת העולה על 

, קרובי הבודד תשנים בודדים בארץ, סטודנטי 4עד  חדשה עולהשנים בארץ,  10עד  עולה חדשה

ים במחלה קשה )בעלת השלכה על המצב הכלכלי של המשפחה(, משפחה מדרגה ראשונה החול

 )כנגד הגשת אישורים רלוונטיים(.או חייל/ת בשירות סדירזוג סטודנט/ית לתואר -בן/בת

 

 


