
 
 

 
 
 

 תקנון מלגות "אהבת עולם" לשנה"ל תשפ"ג

 

ביוזמת , באוניברסיטת חיפה ות/מלגת "אהבת עולם" היא מלגה ייחודית ובלעדית לסטודנטים

 .היהודיתוהדת המאפשרת היכרות עם התרבות  עולמי", מורשהובתרומת ארגון "

 ויעמוד בכל הקריטריונים י שבקשתו לקבלת המלגה תאושרבכפוף לתנאים המפורטים להלן, מ

 ההמרה שערל בהתאם בשקלים ערכםכ ,)$( דולר )אלפיים( 2,000 בסךיהיה זכאי למלגה 

  המלגה. תשלום לצורך שייקבע

 תנאי סף להגשת בקשה למלגה:

. דוקטורט ולימודי מכינה שנתיתלתואר ראשון, שני,  לימודים בתוכנית לימודים מלאה .1

  ., לימודי השלמה ו/או  הסבת אקדמאים()לא כולל לימודי קדם תואר

 בקשה למלגה תבחן אך ורק לאחר תשלום שובר שכ"ל ראשון. .2

 בגרות באחד ממקצועות היהדות )תנ"ך, תושב"ע(. .3

 ,להשתתף תוכל/יוכל היהדות, ממקצועות באחד בגרות ה/ברשותו שאין ית/סטודנט .4

 בתוכנית. הכלולים האקדמיים הבחירה קורסי רשימת מתוך םקורסי 2 -ב ,תשלום בלא

 תהיה/יהיה ומעלה, 70 בציון הקורסים שני את תסיים/סייםי שרא מועמדת/מועמד

 תנאי" )להלן: התכנית תופעל בה העוקבת בשנה מלגה לקבלת בקשה להגיש ת/רשאי

  ."(החילופיים הקבלה

 
 : מלגותקריטריונים להענקת 

 ניתן לקבל מלגות אחרות בנוסף .אקדמית שנה בכל המלגה להגיש בקשה לקבלתניתן  .1

 .(5)בכפוף לסעיף  למלגה זו

המועמדים/ות למלגה שיהיו מעוניינים/ות ויעמדו/תעמודנה בתנאי במקרה שמספר  .2

ינתן משקל, בין השאר, לעובדה שמועמד/ת           יהסף יהיה גבוה ממכסת המלגות, 

וכן לעובדה שמועמד/ת עמד/ה בהצלחה  שירות צבאי או שירות לאומי היא בוגר/ת/הוא 

  .בתנאי הקבלה החילופיים

לקחו יסטודנט המצוי בסטטוס של תקינות אקדמית. בבדיקת תקינות הלימודים י .3

בחשבון כל השנים בהן הסטודנט/ית רשום/ה לתואר, זאת גם במקרים של החלפת 

 לתואר.חוג/חוגים במהלך הלימודים 

 היקף לימודים מינימלי בשנת הלימודים השוטפת: .4
)החרגה  נ"ז בשנת הלימודים. 30צבירה של קורסים בהיקף של  - תואר ראשון .א

 .70לחוגים בהם תוכנית לימודים מובנית/משולבת( בממוצע 

לרישום של  הסטודנטים/ות המתחילים/ות  ללמוד בסמסטר ב' ידרשו/תידרשנ 

 .  70נ"ז בממוצע  15לפחות 

 70רישום למחצית מתוכנית הלימוד בהתאם לדרישות החוג בממוצע  -תואר שני  .ב

 70תוכנית לימוד אשר מתקיימת בשנה בלבד יש לסיים בממוצע 

 :כדלקמן תובקורסים/פעילוי פהיורצ מלאה השתתפות .5

    שבועיות שעות 2 - זכות נקודות המקנה אקדמי קורס  •
 בהמשך(. תפורסם האקדמיים הקורסים )רשימת סמסטריאליות

 קורסי )רשימת סמסטריאליות שבועיות שעות 2 - העשרה קורס •
 בהמשך(. תפורסם העשרה

 השנה לאורך בפריסה שעות 24) קבוצתי בלימוד השתתפות •
 (האקדמית



 
 

 
 
 

  )אופציונלי( לימודי סיור •
 

סים ורבכל הק 100%מלאה  נוכחותעל מנת להיות זכאי/ת לקבלה המלגה ישנה חובת 
 והפעילויות המפורטות מעלה.

 מהפעילויות לא יהיה/תהיה זכאי/זכאית למלגה. 80%סטודנט/ית שת/ישתתף בפחות מ 
( תזכה במלגה חלקית בלבד, בהתאם לקביעת 100%ומתחת ל  80%השתתפות חלקית )מעל 

 הוועדה שתוקם לניהול הפרויקט.
רשאית למנוע את העברת תשלום המלגה  הפרויקט )"הוועדה"(שתוקם לצורך ניהול הוועדה 

 .קריטריונים הנ"לכל הבתעמוד  /יעמוד שלאלמי 
 

 ות/מהטבות בשכר לימוד לא יהיו זכאים ות/הנהנים ן/אוניברסיטה וקרוביהם ות/עובדי .6

 אושרה על ידי ועדת חריגים. ן/לקבלת המלגה, אלא אם בקשתם

מקרה כזה  מעת לעתהאוניברסיטה רשאית לשנות את התנאים לקבלת המלגה  .7

 תפרסם את התנאים החדשים/השינויים.

 : ביטול מלגה

 במקרים הבאים: ית/בסמכות הוועדה לבטל מלגה אשר אושרה והוענקה לסטודנט

בעת הגשת הבקשה  ית/פרטים לא נכונים ו/או לא מלאים אשר נמסרו ע"י הסטודנט .1

 .למלגה

 בדין משמעתי ו/או בדין פלילי. ית/הרשעת הסטודנט .2

 מכל סיבה שהיא.ית /ביטול/ הפסקת הלימודים של הסטודנט .3

 כספי המלגה לאוניברסיטה.את ר ילהחז יבויתח/יה של ביטול המלגה, הסטודנט/ית במקר

 : מועד ואופן הגשת בקשת מלגה

  באתר המלגההגשת בקשה בטופס הנמצא  .1

דון היה רשאית לת הוועדה .2.10.22טפסים ניתן להגיש עד תחילת שנה"ל תשפ"ג  .2

 .בבקשות שיוגשו לאחר המועד שנקבע

באוניברסיטת חיפה בסמסטר ב' תשפ"ג,  ן/את לימודיהם ות/המתחילים ות/סטודנטים .3

 .01.02.23להגיש בקשה עד יהיו רשאים 

 העברת המלגה:

במהלך חודשי הקיץ  ות/הזכאים ות/יםתועבר לסטודנט "גתשפעבור שנה"ל   המלגה .1

 בכפוף לעמידה בקריטריונים. ,"גתשפשל סוף שנה"ל 

תדון במקרים חריגים של בקשות להעברת המלגה לפני המועד הנ"ל, בכפוף  הוועדה .2

 .עתר לבקשהיתנאים שתקבע הועדה אם תחליט להל

 

 

 

 

https://www.haifa.ac.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%90%D7%94%D7%91%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D/

