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 אקונומי-על בסיס סוציו קורא להגשת בקשה למלגהקול 
 

 תואר ראשון יקרים,ותלמידות תלמידי 
 

מר אלי נבו, הפקולטה למשפטים מ ומותתר שפטים גייסהאגודת הסטודנטים למ
לטובת מלגות מחיה לתלמידי הפקולטה  (ירושליםית יעירומפעל הפיס )בשיתוף 

ציו אקונומית או המתמודדים במהלך לימודיהם עם קשיים מיוחדים בשל מצוקה סו
 אחר.  קושי אובייקטיבי

ייבחרו על ידי ועדה מצומצמת של חברי סגל שימנה אשר לתלמידים  המלגות יוענקו
  .דיקן הפקולטה

 
 תנאי הקבלה:

 .ת/כירושלמיתעודת הזהות רשומים בעל התלמיד/ה להיות  •

לא חלק מתנאי  וזה) ה"ס תיכון בירושלים נא לציין זאתתלמיד/ה שלמדו בבי •
 .הקבלה(

ממקור אחר או פטור משכר  מלאלא תינתן מלגה לסטודנט המקבל סיוע  •
 .הלימוד מכל סיבה שהיא

התנדבות שעות  120מתוכם במהלך השנה שעות  140לתרום  הזכאים יידרשו  •
 בפירוט למטה. מקומות התנדבות  גמישות,  והן טלבחירת הסטודנ שהן

במרכז הצעירים של עירית ירושלים שעות הנותרות יבוצעו במסגרת ה 20
 במועדים שיקבעו מראש.

  
 מקומות התנדבות:

.מרכז ברירה.1  
 הקורס יוכר להתנדבות    תלקליניקו) תלמיד/ה שיתקבל .הקליניקות המשפטיות.2

 (גהשנדרשת למל   
 . מרכזים בפקולטה:3

 ינרבהרכז ממ •

 .רב תרבותיות והמגווןלחקר המרכז ה •
 

 מעבר למלגות הסיוע האוניברסיטאי., ₪ 10,000על סך של  מענק שנתיהמלגה הינה 
 

 
 את הבקשה להגיש כאמור מתבקשים המלגההישקל לקבלת תלמידים המעוניינים ל

 yafae@savion.huji.ac.il: (רכזת מלגות ופרסיםלגב' יפה אליהו)
 

 על הבקשה לכלול:
 את הסיבות לפניה ודף קורות חיים.  תהמפרט בקשה -
 כתובת בירושלים. כולל ספח שבו רשומה צילום ת.ז -
 .אישור לימודים לשנה זו  -
מסמך אחר רשמי מהבנק בו  צילום צ'ק/ כרטיס אשראי/ כל -אסמכתא חשבון בנק -

 מצוין מספר החשבון, הסניף והבנק.
 
 -יש בשלב זה מסמכים התומכים בבקשהאין צורך להג-
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 **.2017בנובמבר  5 -העד  **שימו לב: תקופת הגשת הבקשות הינה

 .דצמברחודש  המועד המשוער לקבלת תשובות הוא תחילת
 
 
 
 
 

 בברכה,
 

 .אגודת הסטודנטים למשפטים
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