קר מלגות ע"ש מוריס פולבר וקר מלגות שותפות  2000מייסודה של פדרציית טורונטו

דרוג המלגות:
א .סטודנט הלומד לתואר ראשו באוניברסיטת ב גוריו קמפוס אילת.
קריטריוני לקבלת מלגה
כתנאי לקבלת מלגה על הסטודנט לחתו על כתב התחייבות ,להחזר המלגה כמפורט בכתב ההתחייבות ולהציג
מסמכי על היותו עומד בקריטריו ראשוני כיוצא צבא  /שרות לאומי.
מקבלי מלגות הלומדי בקמפוס ב גוריו אילת יתחייבו להתנדב באמצעות פר"ח בלבד ו/או בעלי תפקידי בכירי
באגודת הסטודנטי קמפוס אילת.
 .1וותק:
א .תושב אילת וחבל אילות בפועל אשר מרכז חייו בעיר אילת וחבל אילות במהל הלימודי.
ב .עולה חדש שהינו תושב אילת וחבל אילות ,ובתנאי שאינו מקבל שכר לימוד ממשרד הקליטה .עולה חדש ייחשב למי
שעלה ב  10השני האחרונות.
 .2שירות צבאי מלא או שירות לאומי חובה.
לא יתקבל כל פטור משירות צבאי או לאומי ,למעט פטור מטעמי רפואיי.
 .3סטודנט שטר מלאו לו  35שני ו/או  5שני מיו השחרור מצבא הקבע.
 .4סטודנט הלומד לפחות  15שעות שבועיות באחד הסמסטרי ,ולפחות  20שעות שבועיות בשני סמסטרי ביחד.
 .5תואר ראשו – קבלת המלגה מוגבלת ל  4שנות לימוד
 .6המלגות מיועדות למימו שכר לימוד בלבד.
 .7סטודנט שמצבו הכלכלי קשה יידרש להציג אישורי מתאימי משירותי הרווחה לצור קבלת עדיפות.
 .8מי שעומד בכל הקריטריוני הנ"ל – זכאי למלגה.
 .9במקרי חריגי ,רשאית הוועדה לדו ולהחליט לפני משורת הדי.
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הסטודנט יידרש להציג את האישורי הבאי:
א .תעודה המעידה על שירות צבאי או שירות לאומי.
ב .אישור לימודי ,אישור תשלו שכר לימוד ומערכת שעות שבועית – חתומי ע"י המוסד בו הוא לומד.
ג .צילו תעודת זהות לרבות הספח בו רשומה הכתובת או תמצית רישו ממשרד הפני )מקור(.
ד .צילו תעודת תושב אילת אילות בתוק'.
ה .אישור של הסטודנט על מחוייבותו לתרו שעות לטובת הקהילה והחברה באמצעות פרוייקט פר"ח בלבד.
ו .אישור לימודי ,מערכת שעות ותשלו לסמסטר ב'.
ז .אישור מאוניברסיטת ב גוריו על מילוי תפקיד באגודת הסטודנטי.
הוועדה תבדוק את הנתוני אשר יימסרו ע"י הסטודנט – א יימצא שהסטודנט מסר נתוני לא נכוני ,בקשתו
תיפסל לאלתר!.
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