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 )ביולי יתקבלו רק על בסיס מקום פנוי 1 -החל מהבקשות ביוני ( 30עד  1: מועד הגשת הבקשות למעונות

תלמידים חדשים  –באוגוסט  30-עד ה 1: מועד ב'ביולי;  31עד  1: מועד א': מלגות סיוע כלכלילמועד הגשת הבקשות 
 שיתקבלו באיחור לאוניברסיטה רשאים להגיש בקשה למלגת סיוע כלכלי עד שבוע לאחר תחילת שנה הלימודים.

תתבצע דרך מערכת מידע אישי לתלמידים. יש להתחבר למערכת באמצעות שם ומלגות נות הגשת בקשה למעו
משתמש וסיסמה (הניתנים אוטומטית לכל תלמיד עם קבלתו ללימודים), ולעקוב אחר ההנחיות למילוי הבקשה. 

 דרך מערכת מידע אישי למועמדים. למעונות תלמידים חדשים יבצעו הרשמה 
ישראלים, תלמידים מן המניין, הלומדים לקראת תואר ראשון ושני, וחייבים בפועל בתשלום הסיוע מיועד לאזרחים 

 לפחות. 60%שכר לימוד של 
 

 (מלגות סיוע כלכלי) א. מלגות לשכר לימוד
מאמציו: מלגות מוענקות על סמך מצבו הכלכלי והמשפחתי של הסטודנט (יחסית לכלל מבקשי המלגות), ועל פי 

של הסטודנט: שירות  האקדמי, תכנית לימודיו והישגיו בלימודים. מובא בחשבון הרקע הקודם היקף עבודתו, מצבו
שירות בגוף אשר הוכר על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים לצורך  שירות לאומי, שירות מילואים,  צבאי,

 .ישירות לאומ
ללוחמים, לסטודנטים המשרתים במילואים, לסטודנטים נכי צה"ל,  (על רקע כלכלי) קיימות מלגות מיוחדות

אביב ולבוגרי -הוריות, לבוגרי תיכון שלמדו בתל-מהות חדיתימן, לאצרפת, לסטודנטים יוצאי בוקובינה, גרמניה, 
 מוסדות האגודה לקידום החינוך.

 ודנט.ישירות לחשבון שכר הלימוד של הסט ,מלגות שכר לימוד מועברות לרוב כזיכוי
 סטודנט המבקש מלגת סיוע כלכלי מתבקש גם למלא את פרטי חשבון הבנק שלו במידע אישי לתלמיד.

 
 ב. מלגות על סמך ציונים באוניברסיטה

  :תואר ראשון 
 grants-student-https://go.tau.ac.il/b.a/milgot/new  מענקי קבלה: פרטים בכתובת: 

 ישירות על ידי הפקולטה סמוך ליום העצמאות.למדור מלגות הצטיינות יחולקו על פי רשימה אשר תוגש 
 בפקולטות. : בחירת הסטודנטים שיקבלו מלגות לתארים מתקדמים נעשיתתארים מתקדמים

של  תבפעילות הספורטיבילקות לספורטאים מצטיינים המשתתפים : מלגות מיוחדות מחומלגות הצטיינות בספורט
 האוניברסיטה. המועמדים נבחרים על ידי ועדת הספורט העליונה של האוניברסיטה.

 ג. מעונות
לסטודנטים מן המניין   )ומתחם ברושים נשטייןי(מתחם איהמדור למלגות ולסיוע כלכלי מעניק זכאות למעונות 

 אזרחים ישראלים, הלומדים לקראת תואר.
מתחם . עדיפות ניתנת לתלמידים חדשים הבאים מרחוק הזכאות נקבעת על פי קריטריונים.  ןמתחם אינשטיי

 הזכאות נקבעת על פי הגרלה . ברושים
 

 ד. מלגות לשכר דירה
 סטודנט נשוי רשאי להגיש בקשה למלגת סיוע לדיור (בטופס הבקשה למלגה). 

 בחן לפי מצב כלכלי.יסטודנט שזכאי למעונות וקיבל תשובה שלילית מחוסר מקום יוכל להגיש בקשה, הבקשה ת
 

 ה. הלוואות
  באתר האינטרנט:מצוא הלוואות מקרנות האוניברסיטה: טפסים ופירוט סוגי ההלוואות ניתן ל

  https://deanstudents.tau.ac.il/loans-entitlement. 
  .ת לכלל הסטודנטיםומיועד , קרן לסקי וקרן רבקה גולדשטייןקרן הלוואות כללית .1
 לסטודנטים הלומדים לקראת תארים מתקדמים. –הלוואות מקרן ע"ש נפתלי ופניה קר ז"ל  .2
 –לא הצמדה, ללא ריבית וללא ערבים ל –אנג'לס והמרחב -הלוואות מקרן המגבית של לוס.  3

 טפסים באתר האינטרנט. – בנובמבר 1-עד הבאוגוסט  1-חל מה
  1 -ש"ח בתנאים מיוחדים, החל מ 20,000עד  –הלוואות מקרן ע"ש היינריך מנדרמן .  4

 (עדיפות לתלמידי הנדסה  ניהול  וכלכלה). בנובמבר 5 -בספטמבר עד ה
 מיועד לכלל הסטודנטים. -₪   15,000עד  –.  קרן הלוואות ע"ש רבקה גולדשטיין 5
 הלוואות ומענקים לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה דרך משרד החינוך התרבות  .6

 .שניתן לרכוש בדלפק אגודת הסטודנטים והספורט: בקשות יש להגיש על גבי טופס מיוחד
 נים.המועד להגשת הבקשות מתפרסם בעיתו
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