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 אילתקמפוס  -גוריון בנגב-דים באוניברסיטת בןשנות לימו 3-מלגה מלאה ל
 

עבור  שנות לימוד 3-גוריון בנגב, קמפוס אילת, שמחה להציע מלגה מלאה ל-אוניברסיטת בן

 .סטודנטים הלומדים לתואר ראשון

 : המלגהרכב ה

  .www.perach.org.ilם:   לפרטי ₪.  5,200גובה המלגה  -פר"חמלגת  . 1

 בכל התנאים הבאים: לזכות במלגת פר"ח, יעמודהמבקש  סטודנט     

 יעמוד בהצלחה בראיון קבלה לפר"ח. הסטודנט .א

 יבצע פעילות חברתית כנדרש על ידי פר"ח, במשך כל שנת הלימודים. הסטודנט .ב

 
  בחודשים פברואר, מאי ואוגוסט.בנקאית  עברה*המלגה מועברת לסטודנט באמצעות ה

 
 

 בשיתוף קהילת טורונטו.מלגה הניתנת ע"י קרן מלגות פולבר  -מלגת "מגבית קנדה" .2
 ₪. 2,500בממוצע הינו  גובה המלגה

 

 יעמוד בכל התנאים הבאים: ,"מגבית קנדה"המבקש לזכות במלגת  סטודנט     

 .הסטודנטיםר באגודת יבצע פעילות חברתית במסגרת "פר"ח" או יהיה חבהסטודנט  .א

הסטודנט יציג אישור בגין שירות צבאי או שירות לאומי או שירות אזרחי. סטודנט שקיבל  .ב
 פטור מטעמים רפואיים יציג את הפטור.

 תושב אילת או חבל אילות.הינו הסטודנט  .ג

שעות שבועיות  20שעות שבועיות באחד הסמסטרים ולפחות  15הסטודנט לומד לפחות  .ד
 בשני הסמסטרים ביחד.

 
 . במסגרת טקס מלגותובאמצעות המחאה בנקאית  בחודש מאי*המלגה מועברת לסטודנט 

 

 עד לגובה ו קמפוס אילתידי -עלשכר הלימוד מ 25%עד מלגה המשלימה  – המלגת השלמ .3

 . של אותה שנת לימודים שכר לימוד בסיסי מופחת

 יעמוד בכל התנאים הבאים: ,"השלמה"במלגת המבקש לזכות  סטודנט     

 . "מגבית קנדה" ולמלגתזכאי למלגת פר"ח יהיה  הסטודנט .א

 סטודנט מן המניין. להיות על הסטודנט .ב

 שנתי(. נק"ז 36) מלאלימוד בהיקף מערכת שעות  על הסטודנט להרכיב .ג

סיום הלימודים י )א קמפוס אילתגוריון, -לסיים את לימודיו באוניברסיטת בן הסטודנטעל  .ד
 הסטודנט בהחזר המלגה שקיבל(.את לתואר מחייב 
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 )באוניברסיטה( במהלך חודש מאי. סטודנט חשבון שכר הלימוד של ה*המלגה מועברת ל

 

 :השלמהמגבית קנדה ומלגת האופן הגשת הבקשות למלגת 

הסטודנטים בסיום תקופת השינויים של סמסטר ב' אט נת תוגש למזכירות דיקובקשה למלגה
 ויצורפו לה המסמכים הבאים: ללימודים

 טופס בקשה למלגת השלמה )נמצא במאגר הטפסים באתר( .א

 .ב'-ו לסמסטר א' תדפיס רישום לקורסים .ב

 .)כרטיס תושב אילת( אילות-אישור על מגורים באילת .ג

 מצה"ל או שירות לאומי.תעודת שחרור  .ד

 

 :הבהרות כלליות

            יופחת סכום מלגה זו  או למימון מחוץ לאוניברסיטה,הסטודנט זכאי למלגה כלשהי והיה    .1
 . מסכום מלגת ההשלמה

מובהר כי הסטודנט לא יהיה פטור מתשלום שכר לימוד מלא באוניברסיטה, אלא מחלקו של  .2
יש לשלם את שכ"ל כפי שנדרש ע"י מדור  מלגת ההשלמה.שכר הלימוד שיכוסה על ידי 

חשבונות סטודנטים. המלגות מתקבלות לקראת סוף שנה"ל ובהתאם לעמידה בקריטריונים 
 הדרושים. 

זוכה חשבונו של הסטודנט באוניברסיטה במלגת השלמה והסטודנט לא עמד בתנאי  .3
ד מן הסטודנט כלשהו מתנאי המלגות, תגבה האוניברסיטה את מלוא שכר הלימו

בהתאם לכלליה. מובהר בזאת כי לא תלקח בחשבון, לעניין תקנון זה, סיבת אי העמידה 
 בתנאי הזכאות.

לתשלום  ו/או האוניברסיטה אינה אחראית לקביעת הזכאות למלגה ו/או גובה המלגה .4
פרט למלגת ההשלמה המשולמת על ידה ואלו יקבעו על ידי הגורם המממן את , המלגות
 המלגה.

 

 :הסטודנטים דיקנאט רכזת, לעפרה עוזיאללפרטים נוספים וברורים ניתן לפנות 

 shubelly@exchange.bgu.ac.il, דוא"ל : 6304538-08 :פקס , 6304554-08:טלפון    

 

 מלגות נוספות:

 שאינם חונכים  35עבור סטודנטים מעל גיל ₪  2,500מלגה בגובה  -מלגת קמפוס אילת .1

 המלגה תינתן לפי קריטריון הכנסה לנפש. בפר"ח.

 יעמוד בכל התנאים הבאים: ,"קמפוס אילת"במלגת המבקש לזכות  סטודנט    

  .בתחילת שנת הלימודים 35שגילו עולה על  סטודנט .א
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למעט פטור מטעמים רפואיים או עולה חדש שקיבל פטור בגין גילו ע"פ  -שירות צבאי/לאומי .ב
 חוק. 

בשירות והמשרתים  18לדים עד גיל לנפש כולל י₪  4,300עד  –מבחן הכנסה לנפש  .ג
 לאומי/צבאי.

 .שעות שנתיות 30על הסטודנט לבצע פעילות קהילתית בהיקף  .ד

 
 : אתר העיריה באמצעות"קרן אילת"  המלגות של ועדתל הבקשה  יש להגיש את 

http://www.eilat.muni.il/?CategoryID=2138&ArticleID=2244 

 
 .08-6367582טלפון  yossie@eilat.muni.ilמרכז צעירים, מר יוסי ארז,  -עיריית אילת 
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