
 הוראות להגשת מועמדות בשלבים ושאלות נפוצות

 להגשת מועמדות בשלבים הוראות .1

 שאלות נפוצות  .2
 

 להגשת מועמדות בשלבים הוראות

 ?  32-2220 -האם אתם מקבלים את המלגה בשנה"ל הנוכחית .1

למועמדים ממשיכים,  הדפיסו את   - על המחשב אתהטופס  למועמדים   ופתחו  טופס 
 .ממשיכים דוגמה למילוי

 
 האם מעולם לא קיבלתם את המלגה, או שקיבלתם בשנה אחרת?              

את   - חדשים,  הדפיסו  למועמדים  אתהטופס  המחשב  על  למועמדים   ופתחו  טופס 
 .דוגמה למילויחדשים 

 

אליכם  הטופסמלאו את   .2 הזמן   יד ברור וקריאבכתב    הרלוונטי  כל  תוך שאתם מעיינים 
בטופס יש הנחיות במקום המקביל  רבים  חלקים  ל  שלכם.בדוגמה למילוי לטופס  במקביל  

למילוי  בדוגמה  בצמוד    -להם  למלא  אחרת, להקפידו  כי  מדויק,  באופן  אלו  הנחיות 
, העשויות להוביל לפסילת  חלות טעויות רבות בהבנת השאלות ובמענה עליהןסיוננו,  ימנ

 מועמדותכם.

 

דף הצהרה לכל  ופתחו על המחשב במקביל את  ,  דף הצהרה לכל המועמדיםהדפיסו את   .3
. מלאו בכתב יד ברור וקריא לפי ההנחיות בדוגמה למילוי, כמו  דוגמה למילוי  המועמדים

 בסעיף הקודם. 
 

דרכון או תעודת   -צרפתית, קנדית או פיליפינית   הוכחת אזרחות המציאו עותק מודפס של .4
 לפחות.   6.6.2023, בתוקף עד מהמדינה הרלוונטית זהות בלבד

 אין צורך בהוכחת אזרחות   -מועמדים ממשיכים
 

באם אין ברשותכם, הדפיסו בעברית וציינו על  מודפס באנגלית.    אישור לימודים  המציאו .5
גבי הדף באנגלית בעצמכם: כותרת המסמך, שם מלא, ומה תוכן אישור הלימודים )היכן  

 אתם לומדים, איזו שנה, איזה תואר(. 
 אין צורך באישור לימודים   -ממשיכיםמועמדים 

 

מאנשים עמם היה לכם באנגלית או בצרפתית בלבד,    שני מכתבי המלצה  השיגו והדפיסו .6
ם במסגרות  קשר מקצועי: מעסיקים, מנהלים, מרצים, מורים, מפקדים, רכזים ואחראי

חברתית וחברים.  -התנדבות/פעילות  מקרובים  באחת    אם   לא  לכתוב  מתקשה  הממליץ 
 , תוכלו לתרגם עבורו.מהשפות

 אין צורך במכתבי המלצה   -מועמדים ממשיכים
 

ציוניםהמציאו    .7 באנגלית   גיליון  א   מודפס  בשנה  או   -)סטודנטים  מכינה  ציוני       גיליון 
התואר  כותרת המסמך, רמת    -גרסה אנגלית, תרגמו אותו בעצמכם  באין   .תעודת בגרות(
 . הציוניםהמקצועות  עמודת ותרגום דים, סימון ותחום הלימו

 



מסמכים המעידים של  (  אנגלית או צרפתית אם ישבבגרסה  ) המציאו עותקים מודפסים   .8
 : ורלוונטי אליו כל אחד ומה שברשותו -, מתוך הרשימה הבאהעל קשיים כלכליים

 של הסטודנט, הוריו, אחיו או ילדיו  תעודת נכות -

תעודת זהות של האם עם ספח )עבור סטודנט שיש לו לפחות ארבעה אחים מתחת לגיל  -
18) 

 תעודת זהות וספח של הסטודנט )לסטודנט שיש לו ילדים( -

 אישור לימודים של בן/בת זוג נשוי של הסטודנט  -

 אחרונים עבור סטודנט עובד שלושה תלושי שכר  -

 שומת מס אחרונה עבור סטודנט עצמאי  -

 שומת מס אחרונה עבור הורה עצמאי של הסטודנט  -

 אישור אבטלה של הורי הסטודנט  -

תעודת גירושין של הורי הסטודנט או תעודת זהות של ההורים עם ספח המראה מצב  -
 משפחתי 

הורים גרושים, רק עבור  שלושה תלושי שכר אחרונים של הורי הסטודנט )במקרה של   -
 ההורה עמו מתגורר הסטודנט כיום או התגורר עמו לפני תקופת הלימודים( 

הסטודנט - הורי  שמקבלים  קצבאות  על  אחיו  אישורים  הבטחת   או  אבטלה,  )נכות, 
 הכנסה, השלמה לשכר מינימום, קצבאות זקנה, מזונות, קצבת שארים ועוד( 

 ( או אחיו הוריול )של הסטודנט, גמולים לנכי צה"אישורים על קצבאות או ת  -

 הכנסות של ההורים מנכסים מושכרים )חוזה שכירות(  -

- Avis d’impots/taxe foncière    שהוריו לסטודנט  רק  הרלוונטי  פיננסי  )מסמך 
 מתגוררים בצרפת(

 כל מסמך אחר אשר יכול להעיד על צורך כלכלי שתרצו להוסיף  -
 

צוות הקרן אינו    - את המסמכים בעברית שהשגתם לאנגלית או לצרפתית  תרגמו בעצמכם .9
יתקבלו! לא  בעברית  ומסמכים  עברית   דובר 

 אין צורך בתרגום מלא, אך התרגום חייב להכיל:

 

  - דת זהות, תעו , איזו קצבהעל מה האישור  -תלוש משכורת, אישור  -)מה זה  כותרת המסמך -
 (נים בהשל מי ואילו פרטים מצוי 

 )למועמד, להוריו, למישהו אחר?(  שייך המסמךלמי  -

( האם זו משכורת, סכום קצבה, משהו אחר, הסבר משמעותם )במרקר  הדגשת סכומי הכסף -
 המרה   והמרה לדולרים באמצעות מחשבון

 המסמך, או בדף נפרד שיצורף למסמך עותקהתרגום יכול להיעשות בכתב ידכם על גבי  -

 

 בדקו שברשותם כל המסמכים הדרושים: .10

 טופס מתאים ממולא  -

 דף הצהרה לכל המועמדים ממולא  -

ציונים באנגלית או מתורגם - א  לאנגלית  גיליון  או    -)סטודנטים בשנה  ציוני מכינה  גיליון 
 תעודת בגרות( 

 כולם מתורגמים לאנגלית או לצרפתית  -מסמכים להוכחת קשיים כלכליים -

 )למועמדים חדשים בלבד(  הוכחת אזרחות -

 באנגלית או מתורגם   -)למועמדים חדשים בלבד(אישור לימודים  -

 )למועמדים חדשים בלבד( שני מכתבי המלצה באנגלית או בצרפתית  -

 

 הכניסו את כל המסמכים למעטפה גדולה או ניילונית, ועל גביה ציינו בבירור: .11



 קרן אנדרווד מלגת עבור  -

 שם מלא בעברית  -

 מס' ת.ז. -

 

)אותו מפלס כמו בית הסטודנט(, לתיבת דואר   0לבניין הסנאט, קומה  הגישו את התיקייה   .12
ושוחרים  -234מס'   הזכוכית    תורמים  דלת  מאחורי  נמצאות  הדואר    שאחרי )תיבות 

 . 10:00בשעה  22.11.2016 רביעיעד יום מעליות( ה

 

 שאלות נפוצות 

 עבור איזו שנה המלגה?
 , ולא הנוכחית.(2023-24) הלימודים הבאההמלגה הינה עבור שנת 

 
 מה גובה המלגה וכיצד היא תשולם? 

גובה המלגה אינו קבוע, הסכום נקבע עבור כל סטודנט בנפרד עפ"י שיקולי הקרן. בשנים קודמות הסכומים  
 שיוענקו השנה.   לגבי הסכומיםכמובן שאין בכך כל התחייבות    דולר לשנה לסטודנט, אך  1,000-1,500בין  נעו  

 
 מתי ובאיזה אמצעי תשולם המלגה? 

מספר שבועות במדור חשבונות סטודנטים    כזיכוי לחשבונכם  תוזןאינה משולמת לחשבון הבנק, אלא  המלגה  
אלאחר   סמסטר  של  השינויים  תקופת  דצ  2023-24  ' תום  במהלך  כלל  שנוודא  ,  ר(מב)בדרך  שאכן  לאחר 

וי זה יקוזז מיתרת חובכם  זיכ  באוניברסיטה.  ים פעיל  יםכסטודנט  אתם רשומיםרישום לקורסים ו  תםביצע
, תוכלו לפנות יתרת זכות )לאחר ניכוי חובות וקנסות נוספים( ותצטבר בחשבונכם  לאוניברסיטה, ובמידה  

 לחשבון הבנק. ה למדור חשבונות סטודנטים על מנת לקבל
 

 מתי יתקבלו תשובות לגבי הזכייה במלגה? 
עם קבלת המידע, אנחנו נודיע אישית   הבקשה.י כן לבירור מצב  נ. אין טעם לפנות אלינו לפ2023  במאירק  

 למי שזכה וגם למי שלא זכה. 
 

 האם נדרשת פעילות התנדבותית במסגרת המלגה? 
 לא.

 
 האם המלגה פתוחה לסטודנטים מכל התארים?

זאת,  כן עם  דוקטורט,  ועד  ראשון  מתואר  מתסיוננו,  ימנ,  לתארים  המ סטודנטים  מלגות קדמים  קבלים 
עקב  מהאוניברסיטה   בבעיה  קרובות  לעתים  הנתקלים  השונות  והפקולטות  המחלקות  את יגבמנהלי  לים 

מול   לבררהבלעדית  לכן באחריותם  שנתיות להן זכאי כל סטודנט,  המלגה ה  המספר המקסימלי של מנות
   הגשת מועמדותם בהתאם. האם חלות עליהם מגבלות בקבלת מלגות נוספות, ולשקול  המחלקה או הפקולטה  

 
 אוניברסיטת בן גוריון?האם המלגה מיועדת רק לסטודנטים מ

יתכן והקרן מעניקה מלגות במוסדות  בלבד.  אוניברסיטת בן גוריון  מסטודנטים  בקשות של  מקבלים  אנחנו  
 נוספים, זאת יש לברר מול המוסד הרלוונטי.

 
להמש לתואר אך מתכוון  כרגע סטודנט בשנה אחרונה  ב/יך בשנה הבאהאני  או   ' בסמסטר  נוסף  לתואר 

 לימודי תעודה באוניברסיטה. האם אני רשאי להגיש מועמדות?
וגם לסמסטר ב,  חל לפני תקופת הרישום לשנה"ל הבאה  למלגה  הגשת המועמדות  סיום  לא, כיוון שמועד  

 לשנה"ל הבאה. בפועל  ולכן לא יהיה באפשרותכם לספק הוכחת קבלה ורישום 
 

לימודיו באוניברסיטה בשנה הבאה או לתלמידי   האם הגשת המועמדות פתוחה למי שמתעתד להתחיל 
 מכינה? 

 לפני המועד האחרון בפועל לאוניברסיטה לשנה"ל הבאה    שלא תהיה בידם הוכחת קבלה ורישום  לא, כיוון
 . למלגה הגשת המועמדותל
 

או כתיבת תזה/עבודת   האם ניתן להגיש מועמדות במידה ואני עתיד ללמוד בשנה הבאה מערכת מצומצמת
 ? דוקטורט בלבד



ה של  הקריטריונים  על  נמנה  אינו  הלימודים  היקף  ידכן,  על  נבדק  ואינו  להיות   ה.קרן  רק  צריכים  אתם 
 . הלימודים , ללא כל חשיבות להיקףבשנה הבאה רשומים כסטודנטים פעילים באוניברסיטה

 
 האם ניתן להגיש מועמדות במידה ואני מקבל סיוע או מימון נוסף ממקור אחר?

להם  ל מגבלה על כך, אבל יש שאלה בטופס שמתייחסת למימון או מלגות נוספות על פי הוראות הקרן אין כ
מועמדות הקרןהגשתם  של  לשיקולה  נתון  המועמדים  ותעדוף  הנתונים  ,  כל  כן,  .בשכלול  סיוננו, ימנ  כמו 

קבלים מלגות מהאוניברסיטה נתקלים לעתים קרובות בבעיה עקב נהלי סטודנטים לתארים מתקדמים המ
ן זכאי כל המחלקות והפקולטות השונות המגבילים את המספר המקסימלי של מנות המלגה השנתיות לה

לברר  סטודנט,   או הפקולטה  לכן באחריותם הבלעדית  עליהם מגבלות בקבלת  מול המחלקה  חלות  האם 
 מלגות נוספות, ולשקול הגשת מועמדותם בהתאם.  

 
 אם אזכה במלגה, האם הדבר יגרום לביטול מלגות אחרות שקיבלתי או אני עתיד לקבל? 

הגשת המועמדות ומקצה עבורם עת  פי הנתונים שסיפקו במבחינת הקרן לא, הקרן בוחרת את הזוכים על  
סיוע או מימון    על קבלת  מטילות מגבלות. יתכן ומלגות אחרות שאתה מקבל  ללא בדיקה נוספת  ת הכסףא

מול הגורמים המעניקים מלגות אלו. הדבר נכון במיוחד לסטודנטים לתארים מתקדמים    נוסף, זאת יש לברר
מ מהאוניברסיטה  המקבלים  למגבללגות  או ת  וכפופים  המחלקה  מצד  מלגה  מנות  של  מקסימלית  כמות 

 לברר זאת ולשקול הגשת מועמדותם בהתאם. הבלעדית באחריותם  -הפקולטה 
 

 ?בעבר  זכה במלגה/האם יש מניעה להגיש מועמדות במידה וקרוב משפחה שלי הגיש מועמדות
 לא, אין שום קשר ואין כל מגבלה על קרבה משפחתית. 

 
 שפה יש למלא את הטופס? באיזו 

. אין למלא בעברית. המתקשים באנגלית מתבקשים להיעזר בחברים ומכרים באנגלית או בצרפתית בלבד
 הבקיאים בשפה. 

 
 האם יש לענות על כל השאלות?

 כן, הקרן מקבלת רק טפסים בהם ענו על כל השאלות. 
 

 איזה טופס מבין הטפסים הרבים עליי למלא? 
, יש למלא (2022-23)  בשנת הלימודים הנוכחית  עומדים לקבלהואתם  ייה במלגה זו  הודיעו לכם על זכאם  

המ את  קיבלתם  לא  מעולם  אם  ממשיכים.  למועמדים  הטופס  מועמדות  את  הגשתם  אם  )גם  בעבר  לגה 
 , יש למלא את הטופס למועמדים חדשים. בשנה אחרתונדחיתם(, או שקיבלתם 

 
 לצרף הוכחת אזרחות, אישור לימודים ומכתבי המלצה?האם מועמדים ממשיכים לא צריכים 

 אכן כך. בניסיון לצמצמם את הניירת, הקרן הסירה דרישות אלה ממועמדים ממשיכים.
 

בהיעדר דרכון או תעודת זהות, האם ניתן לצרף תעודות של ההורים, ספר משפחה או תעודת לידה כהוכחת  
  אזרחות?

 הות כהוכחת אזרחות.  לא. הקרן מקבלת רק דרכון או תעודת ז
 

 האם ניתן למסור מכתבי המלצה בעברית?
, חייבים להיות באנגלית או בצרפתית בלבד. אם  לבקשהלא, מכתבי ההמלצה, כמו כל המסמכים המצורפים  

 הממליץ מתקשה לכתוב בשפות אלה, תוכלו לתרגם עבורו. 
 

 שסיפקו לי את מכתבי ההמלצה?בדף הממליצים בטופס, האם ניתן לציין אנשים שונים מאלה 
 לא. יש למסור את פרטי הקשר של האנשים שסיפקו את מכתבי ההמלצה. 

 
 ?האם צריך באמת לתרגם אותםבעברית בלבד,  קיימיםהמסמכים המוכיחים קשיים כלכליים 

צוות הקרן אינו דובר עברית    -בעצמכם  לתרגם  עליכםמסמכים שאינם זמינים בגרסה אנגלית או צרפתית  
ההנחיות ולכן מסמכים בעברית לא יתקבלו. עם זאת, אין צורך בתרגום מלא אלא רק בראשי פרקים על פי  

 .  כנדרשובצעו  נא עיינו בהן  -במסמך זה הגשת המועמדות הוראות של  9המופיעות בסעיף 
 

 ? האם יש לציין את הכנסת ההורים גם אם אינם תומכים בי כלכלית
של תמיכה מההורים, ואי מענה על שאלות בטופס  זמינותההקרן דורשת מידע זה בלי קשר להיעדרה או  .כן

ולכן מנסים להעריך באיזו מידה  קשיים כלכלייםהמלגה ניתנת על בסיס  עלול להביא לפסילת מועמדותכם.



סטודנט כל  תיאורטי  ,יכול  מהוריו  ,באופן  תמיכה  הקרן.  -לקבל  ע"י  שנקבע  הקריטריון  לא   זה  אם  הרי 
כולנו נזקקים,   -בלבד  של הסטודנטוהוצאותיו  להכנסותיו  ן את הכנסות ההורים ומתייחסים  לוקחים בחשבו

ו עובדים במשרות חלקיות  אינם עובדים א  -יהםבשלב זה בחי  הסטודנטים נמצאים במצב דומה   הרי רוב
 הינו  שנבחן ע"י הקרןהמבדל    לכן הקריטריון  לימוד ומחיה דומות...נושאים בהוצאות שכר  ו  נמוך,בשכר  

ההורים. כלשהן  אם    הכנסות  חריגות  מסיבות  הוצאות  לכם  יש  ו/או  בכם  תומכים  אינם  בנוסף ההורים 
לסטודנט, תוכלו לציין זאת בחלק הסיפור האישי, לפרט את הסיבות    אופייניותלעלויות מחיה ושכר לימוד  

 התומכים בנסיבות מיוחדות אלה, אם יש. לכך ולצרף מסמכים
 

הוצאות  להוצאות המחייה שלי כסטודנט כיום או  ל  הוצאות המשפחתיות, האם עליי להתייחסבסעיף ה
 בית הוריי? 

של האישיות    הוצאותיוההורים ולא להוצאות בית  ל  יש להתייחסעל פי אותו היגיון של השאלה הקודמת,  
 ועל פי   ה להעריך את המצב הכלכלי של ההוריםהקרן מנס.  )שהן די דומות בקרב רוב הסטודנטים(  סטודנטה

שוב, אם נסתכל רק על הסטודנט    .גם אם רק באופן תיאורטי  ,לסייע לךכך להעריך באיזו מידה הם יכולים  
  בית ההורים. הינו שנבחןהמבדל קריטריון ולכן ה ,על הכנסותיו והוצאותיו, כל הסטודנטים נזקקים ,עצמו

 
ולצרף   הורייואם אני כבר נשוי ומקיים משק בית משלי, האם בכל זאת עליי לציין את הכנסות והוצאות  

 מסמכים על כך?
מידה אתה יכול לקבל מהוריך    וק באיזולבדמבקשת  הקרן  , וכיוםכידוע, גם זוגות נשואים נעזרים בהורים  כן,  

, אם ההורים אינם תומכים בכם, או שיש  עם זאת  כמו אצל כל מועמד אחר.בדיוק  באופן תיאורטי,  סיוע,  
לכם הוצאות חריגות פרט לעלויות מחיה טיפוסיות של סטודנט )למשל דירה גדולה יותר עבור המשפחה,  

 .ולהסביר את נסיבות חייכם  ו להתייחס לכך בחלק הסיפור האישיהוצאות גידול ילדים, משכנתא ועוד(, תוכל
 

להשיג תלושי משכורת משני ההורים או מאחד מהם, או מידע על הכנסותיהם, מה    באפשרותיאם אין  
 לעשות? 

בחשבון שמחסור במידע ובמסמכים הנדרשים ע"י   ומלאו את מה שיש לכם, וקחוהגישו    -אין מה לעשות
לזכות במלגה ועשוי להביא אף לפסילת מועמדותכם. אם יש סיבה בגינה אין לכם הקרן פוגע בסיכוייכם  

 היעדר קשראפשרות להשיג את המסמכים הקשורה לקשיים הכלכליים שלכם ולמצבכם המשפחתי )למשל,  
 עם ההורים(, תוכלו להתייחס לכך בחלק הסיפור האישי. 

 
האם יש טעם  , מה סיכויי לזכות במלגה?כל סיפור חיים אחראני במצב כלכלי קשה/בינוני/לא מאד קשה/

 להגיש מועמדות?
המידע,   את  מעבירים  רק  אנחנו  בחו"ל.  היושבת  קרן  ע"י  אלא  האוניברסיטה  ע"י  מוענקת  אינה  המלגה 

מיון   וותהליך  ביכולתנו  אין  לכן  שלנו,  מעורבות  כל  ללא  הקרן  צוות  ע"י  נעשה  המועמדים  אין והערכת 
האם יש טעם    אין מתפקידנו להחליט עבורכם בוודאי ש יך את סיכויי זכייתו של כל מועמד, ובסמכותנו להער

ו את  שמילאנים האחרונות הרוב המכריע של המועמדים  אנו יכולים רק לומר שבש  להגיש מועמדות או לא. 
שהדבר תלוי בכמות המועמדים בכל שנה ובמשאבי הקרן, , אך כמובן  במלגה  זכוההנחיות כנדרש ובמועד  

ההחלטה האם שווה להשקיע את המאמץ הדרוש בתהליך אין בכך כל התחייבות להחלטות הקרן השנה.  ו
 .ובאחריותו הגשת המועמדות, היא החלטה אישית של כל סטודנט

 
 מועמדות למלגה?כיצד יש להגיש 

מועמדות   להגיש  גבי  יש  בלבד,  על  מודפסים  ניילוניתדפים  או  גדולה  הנדרשים   במעטפה  הפרטים  בציון 
 -234)אותו מפלס כמו בית הסטודנט(, לתיבת דואר מס'    0לבניין הסנאט, קומה  של ההוראות,    11בסעיף

 . מעליות(ה שאחרי)תיבות הדואר נמצאות מאחורי דלת הזכוכית  תורמים ושוחרים
 

 היכן נמצא בניין הסנאט? 
בניין הסנאט הוא בניין בולט בצורת קונוס, הסמוך לבית הסטודנט )נמצא בדיוק בין בית הסטודנט לבניין 

 כולם מכירים.  -עוברי אורח באזורב היעזרו (.72
 
 

 האם יש אפשרות להגיש מועמדות דרך המייל? 
 פסות של מסמכים.  לצערנו לא, אין באפשרותנו להתעסק בהורדות ובהד

 
 מהו המועד האחרון להגשת מועמדות למלגה? 

 10:00בשעה  22.11.2016 רביעי עד יום 
 

 למלגה? המועמדות האם ניתן לקבל דחייה במועד הגשת 



קשר לנסיבות וצדקתן, כיוון שאנו מחויבים כל  ללא    , וזאתכל לתת כל דחייה במועד הגשת המועמדותלא נו
ור בהגעת החומרים המתנה למאחרים תגרום לאיח  שות במועד שנקבע על ידה.את הבקבחו"ל  להעביר לקרן  

י לכן מועד סיום    אלה שהוכנו במועד ועל פי הדרישות.  וביל לפסילת כלל הבקשות, כולללקרן, דבר אשר 
 ההרשמה הינו סופי בהחלט. 

 
 על מנת להאריך תוקף דרכון או תעודת זהות, האם אוכל לקבל הארכה?רק זמן מסוים ואם נדרש לי  

בדיוק מהסיבה שצוינה בשאלה הקודמת, לא נוכל לאפשר זאת. תוקפן של תעודות יש לחדש תמיד במועד,  
   למלגה או כל צורך ספציפי אחר.ללא קשר 


