
 

 
   

 

 

 באוניברסיטה הפתוחהסיוע המינהל לסטודנטים עולים ללומדים נהלי 

 (בנוסף לתנאים אלו)על הסטודנט לעמוד בכללי הסיוע של המינהל לסטודנטים עולים 

  לימוד באוניברסיטה הפתוחה. בעל תעודת בגרות מלאה זכאי לקבל מימון של שכרסטודנט 

  סטודנט שהתקבל ללימודים באוניברסיטה הפתוחה ללא תעודת בגרות, יהיה זכאי לסיוע המינהל רק לאחר

הנ"ז הסטודנט יהיה זכאי להחזר  81לאחר השלמת  ,נ"ז לפחות )לא כולל אנגלית( 81שיצבור בהצלחה 

וצירף גליון ציונים המוכיח  בקשה מקוונת להמשך סיוע בלימודיורטרואקטיבי מהמינהל ובלבד שהגיש 

 לא יאוחר מסמסטר אחדוהשלמת קורסים בהיקף זה, את הבקשה להחזר  יש להגיש באותה שנת לימודים 

 לאחר השלמתם בהצלחה. 

  של שנת הלימודים בה אושרה תעריף שכ"ל אוניברסיטאי  811%מתוך  81%ההחזר עבור כל קורס הינו(

 .(הבקשה

 צריך להמציא תעודת סיום.מכינת עולים, תוכנית תק"אשלמד במסגרת  סטודנט , 

  לדמי קיום, הייחודיות הזכאיותשייך לאחת האוכלוסיות וסטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה  -דמי קיום 

   נ"ז בסמסטר. 81 -מפחות א יהיה זכאי למלגת קיום ובלבד שלומד ל
 

 חובות הסטודנט

 בסמסטר הראשון ללימודים סטודנט יכול להירשם לקורס אחד או שניים. 

 ייכללקורס אנגלית לא  .בסמסטראקדמיים קורסים  לפחות שניחייב הסטודנט ללמוד  סמסטר שני ואילך 

 בסמסטר קיץ ניתן לקחת קורס אחד.  .שני הקורסים הנדרשיםבמניין המינימום של 

 מנהל  .פתוחההאונ' הקורסים של  11 מימון לעד , הוא יקבל011%הכוללת של הסטודנט היא  ואם זכאות

/ / תשלומים נלווים/הרשמה מאוחרתהסטודנטים לא מממן תוספת עבור הקורסים בהנחיה מוגברת

 תוספת תשלום לקורסי קיץ וכו'.

 .)קורס שאינו מקנה נ"ז אינו ממומן ע"י מנהל הסטודנטים )חוץ מקורסי אנגלית לפטור, הרחבה מטה 

  עבור הקורסים שקיבל במימון ( 01עוברים )מעל במעבר מסמסטר לסמסטר הסטודנט חייב להציג ציונים

 .סמסטר הבאהנהל הסטודנטים וטפסי הרשמה לקורסים של ימ

  במקרה ונלמדו לפחות שני קורסים בסמסטר וחסר ציון אחד, ניתן לקבל אישור להמשך סיוע. הסטודנט

יידרש להציג את הציון בהמשך. יובהר כי לא ניתן יהיה להמשיך את הסיוע כאשר יש יותר מציון חסר/נכשל 

 אחד.

  בשת בחוג מוגדרתוכנית לימודים מגו, חייב הסטודנט להציג לאחר שני סמסטרים של לימודים . 

 בהתאם לנהלים. ית שרות מצה"לידחאישור להציג  חייבסטודנט ה 

  בהתאם לנהלים. שרות חברתי קהילתי )שח"ק(הסטודנט חייב בביצוע 

  0,411בסכום מקסימלי של כשפה זרה באוניברסיטה הפתוחה,  קורסי אנגליתמנהל הסטודנטים מממן  ₪

נהל בשנת הלימודים יסטודנט יכול לקבל מימון עבור קורס אנגלית, בתנאי שנמצא בטיפול המבמצטבר. 

 .ולפי הנהלים הנוכחית

  במקרה של שינוי במסלול הלימודים או במוסד הלימודים יש ליצור קשר עם המינהל  –אפיק מעבר

 לסטודנטים עולים והמקרה ייבחן בהתאם.

https://www.gov.il/he/service/online_application_administration_assistance_for_immigrant_students

