
                                                                                                                     

 

 

לסטודנטים לתואר ראשון "אירתקא" בתכנית המלגות תנאי הזכאות 
 תנאי. בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית

 

 התנאים לקבלת המלגה בשנה הראשונה:
 

 .סטודנט מהחברה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית בישראל 

  מן המנייןבסטטוס בשנה א' סטודנט/ית לתואר ראשון. 

  הלומדים לסטודנטים בסמסטר אקדמאיים קורסים 2ש"ש /  12מינימום 
 הפתוחה. באוניברסיטה

  וסיפקתי אישור לימודים בהתאם –מוסד הלימודים שעליו הצהרתי. 

  וסיפקתי אישור לימודים בהתאם –מסלול הלימודים שעליו הצהרתי. 

  שקיבלתי/אקבל לשנה זו )לא כולל מלגת "אירתקא"( אינו עולה על  סך המלגות
 )עשרים אלף שקלים חדשים(.₪  20,000

  תיקבע על ידי וועדת ההיגוי ו/או במסגרת פעילות ש –שעות בקהילה  40התנדבות
 .פרחגוף אחר שהוסמך לכך, לרבות 

 
 

 התנאים לקבלת המלגה בשנה השנייה:

  לקבלת המלגה בשנה הראשונהעמידה בכל התנאים שנקבעו. 

 סטודנט בשנה ב' בסטטוס מן המניין. 

  הלומדים לסטודנטים בסמסטר אקדמאיים קורסים 2ש"ש /  12מינימום 
 הפתוחה. באוניברסיטה

  קורסים בשנה הראשונה ללימודים, לסטודנטים הלומדים  5צבירה של מינימום
 באוניברסיטה הפתוחה.

  וסיפקתי אישור לימודים בהתאם –מוסד הלימודים שעליו הצהרתי. 

  וסיפקתי אישור לימודים בהתאם –מסלול הלימודים שעליו הצהרתי. 

   סך המלגות שקיבלתי/אקבל לשנה זו )לא כולל מלגת "אירתקא"( אינו עולה על
 )עשרים אלף שקלים חדשים(. ₪  20,000

  וי ו/או תיקבע על ידי וועדת ההיגבמסגרת פעילות ש –שעות בקהילה  80התנדבות
 .פרחגוף אחר שהוסמך לכך, לרבות 

 
 

 התנאים לקבלת המלגה בשנה השלישית:

 עמידה בכל התנאים שנקבעו לקבלת המלגה בשנה השנייה. 

 סטודנט בשנה ג' בסטטוס מן המניין. 

  הלומדים לסטודנטים בסמסטר אקדמאיים קורסים 2ש"ש /  12מינימום 
 הפתוחה. באוניברסיטה

  קורסים בשנתיים הראשונות ללימודים, לסטודנטים  10צבירה של מינימום
 הלומדים באוניברסיטה הפתוחה.

  נקודות זכות אקדמיות בשנתיים הראשונות ללימודים 60צבירה של. 

  וסיפקתי אישור לימודים בהתאם –מוסד הלימודים שעליו הצהרתי. 

  וסיפקתי אישור לימודים בהתאם –מסלול הלימודים שעליו הצהרתי. 
 



                                                                                                                     

 
 

  המלגות שקיבלתי/אקבל לשנה זו )לא כולל מלגת "אירתקא"( אינו עולה על  סך
 )עשרים אלף שקלים חדשים(.₪  20,000

  תיקבע על ידי וועדת ההיגוי ו/או במסגרת פעילות ש –שעות בקהילה  80התנדבות
 .פרחגוף אחר שהוסמך לכך, לרבות 

 

 בשנה השלישית.₪  8,000שנים יקבלו  3*סטודנטים הלומדים לתואר שאורכו       

 
 התנאים לקבלת המלגה בשנה הרביעית*:

 עמידה בכל התנאים שנקבעו לקבלת המלגה בשנה השלישית. 

  והמועצה להשכלה  שנים על פי הגדרות מוסד הלימוד 4לימודי תואר הנמשכים
 גבוהה.

  הלומדים לסטודנטים בסמסטר אקדמאיים קורסים 2ש"ש /  12מינימום 
 הפתוחה. באוניברסיטה

  וסיפקתי אישור לימודים בהתאם –מוסד הלימודים שעליו הצהרתי. 

  וסיפקתי אישור לימודים בהתאם –מסלול הלימודים שעליו הצהרתי 

  עולה על  .סך המלגות שקיבלתי/אקבל לשנה זו )לא כולל מלגת "אירתקא"( אינו
 )עשרים אלף שקלים חדשים(.₪  20,000

  תיקבע על ידי וועדת ההיגוי ו/או גרת פעילות שבמס –שעות בקהילה  80התנדבות
 .פרחגוף אחר שהוסמך לכך, לרבות 

 
₪  8,000 -בשנה השלישית, ו₪  8,000שנים יקבלו  4* סטודנטים הלומדים לתואר שאורכו 

 נוספים בשנה הרביעית ללימודים.
 4-מלא תינתן מלגה לשנת לימודים החורגת משנות התקן לתואר, ולא יותר בכל מקרה, 

 שנים.

 
 

 


