
 

 

 בתשפ" – תקנון תכנית מלגות המצטיינים "כרמים"

 12.5.2021מעודכן ליום א' סיון תשפ"א, 

 )הדברים מנוסחים בלשון זכר, אך מכוונים לגברים ולנשים כאחד( 

 

 

תחומי למדעי היהדות. תלמידי -היא תכנית מלגות למצטיינים הלומדים במסגרת החוג הרב תכנית "כרמים" .1

חוגית, יחד עם -חוגית או דו-במסגרת חד בתכנית "רב תחומי במדעי היהדות"התכנית ילמדו לתואר ראשון 

 כל חוג אחר באוניברסיטה. 

 10ראשון, הם ממוצע בגרות לתכנית, עבור מועמדים שטרם למדו לתואר  קבלההסף הבסיסיים לתנאי  .2

ועם ראש התכנית, תחומי למדעי היהדות -הרבלפחות, וראיון אישי עם ראש החוג  650לפחות, ציון פסיכומטרי 

יוכלו להתקבל ללא בחינה  10.9מועמדים בעלי ממוצע בגרות ר קצר לפי הגדרתם. ּוּבלאחר משלוח ח  

, יכולים להתקבל לתכנית התכניתראש ראש החוג ול פי החלטה מנומקת ש-במקרים חריגים, עלפסיכומטרית. 

)כגון ממוצע בגרות נמוך וציון פסיכומטרי גבוה ולהפך,  מועמדים שאינם עומדים בתנאי הסף אך קרובים לכך

מהתאמתם לתכנית, מוטיבציה גבוהה במיוחד, יכולת התבטאות  או התרשמות מאוד טובה בראיון הקבלה

ינם מתחייבים לקבל לתכנית כל אדם שיעמוד בסף הנדרש, אלא ישאפו לגבש (. ראשי החוג אפה-בכתב או בעל

 קבוצה מאוזנת וטובה של מועמדים, מתוך הפונים בעלי הנתונים המתאימים. 

לימודים אקדמיים, גם הישיגיהם לפחות שנה של במקרה של מועמדים שכבר למדו לתואר או השלימו  .3

 בחשבון, ולעתים יוכלו לפצות על ציון בגרות או פסיכומטרי נמוך מהנדרש. יילקחו בלימודים אלה 

 חוגי. -חוגי או דו-תחומי במדעי היהדות, כמקצוע חד-הסטודנטים יתקבלו למסגרת ב.א. רב .4

תחומי, אולם לתלמידי "כרמים" תהיה -יהיה זהה למסלול הלימודים במסגרת הב.א. הרב מסלול הלימודים .5

אישית" במקום ב"מסלול חטיבות". בנוסף, תלמידי "כרמים" יחוייבו מותאם ול אפשרות ללמוד ב"מסל

להשתתף בקורסים המיוחדים להם במסגרת החוג, ובפעילויות נוספות, כגון סמינר חוקרים, ערבי תרבות 

  ידי ראשי החוג והתכנית.-וסיורים לימודיים, כפי שיוגדרו על

סטודנטים אלה יהיו  לימוד מלאה.-זכו במלגת שכרת תכנית "כרמים" ירהלומדים במסגהסטודנטים  .6

שלש שנים  כל תקופת הלימודים בתכנית ועד שכר הלימוד לתואר ראשון במשך 100%פטורים מתשלום עבור 

תשלום דמי ההרשמה לאוניברסיטה ותשלומים עבור . סטנדרטיים(, כולל "תשלומים נלווים" 300%)בסה"כ 

 נגלית, לא ייכללו במסגרת המלגה. אקדמיים כגון לימודי א-קורסים חוץ

 קורסים עודפים וקורסי קיץ לאורך שלש שנות הלימודים לתוארזכאים ללמוד כן, יהיו תלמידי "כרמים" -כמו .7

 , ובלבד שיהיו קורסים אקדמיים במסגרת האוניברסיטה. ללא תוספת תשלום עבורם

לתכנית מלאה לתואר  בנוסףבמקרה של סטודנט הלומד "חוג לאחר תואר", כלומר הלומד בתכנית "כרמים"  .8

לימוד לתואר, -שכר 300% -ראשון )למשל, לימודי משפטים יחד עם "כרמים"(, שהחיוב עבורו הוא יותר מ

 , ולא את היתרה. 300%תכסה מלגת "כרמים" רק עד 



 

 

שנתית, שינוי -עם תכנית ארבע חוגי-מעבר לשלש שנים מסיבה כלשהי )דו גם במקרה של לימודים אשר יימשכו .9

מסלול במקצוע האחר או כל סיבה אחרת(, המלגה תשולם רק עבור שלש השנים הראשונות. כל עלות הנובעת 

 ידי מלגת "כרמים". -מגרירת התואר מעבר לשלש שנים לא תכוסה על

יו השניה או השלישית ללימודיו, המלגה תחול משנת אם סטודנט הצטרף ל"כרמים" רק לקראת שנת למוד .10

 הצטרפותו, ולא תכסה למפרע את לימודיו הקודמים. 

אקדמיים כגון -דמי ההרשמה לאוניברסיטה ותשלומים עבור קורסים חוץהמלגה אינה כוללת את העלות של  .11

 . מלגה, אינם נכללים במסגרת הלימודי תעודה, ובכלל זה תעודת הוראהלימודי אנגלית. גם 

בקורסים הנתנים במסגרת הפקולטה  לפחות 90לאחר קבלתם לתכנית, יידרשו התלמידים לעמוד בממוצע של  .12

 במעבר משנה א' לשנה ב', ומשנה ב' לשנה ג'. למדעי היהדות

תביא להוצאת התכנית,  עילויות המעבר משנה לשנה, או חוסר השתתפות פעילה ביתר פ עמידה בדרישות-אי .13

פי -ת ולשלילת המלגה. החלטה על הפסקת השתתפותו של סטודנט בתכנית תיעשה עלהסטודנט מהתכני

כנית, אלא אם ישתכנעו, לאחר פניה של הסטודנט, לאפשר לו להמשיך של ראשי החוג והת םשיקול דעת

 להשתתף בתכנית. 

הלימודים ידי גורם מוסמך באונבירסיטה, כגון ועדת משמעת, תגרום להפסקת -גם הפסקת לימודים על .14

 . ולשלילת המלגה בתכנית

ידי ראשי החוג והתכנית, והן -ידי רשויות האוניברסיטה, הן על-תלמיד אשר לימודיו בתכנית יופסקו, הן על .15

לשלם את מלא שכר הלימוד עבור מיוזמתו שלו, תבוטל המלגה עבור אותה שנה שוטפת, והסטודנט יידרש 

 . הלימוד של האוניברסיטה-כתוב בתקנון שכר, בהתאם ל)כולל תשלומים נלווים( אותה שנה

עמידה בתנאי התכנית )כגון תנאי המעבר משנה לשנה, -אי , אם בשלהפסקת ההשתתפות בתכנית מובהר כי .16

יוזמת ראשי החוג והתכנית ובין אם באם בין , ואם מכל סבה אחרת השתתפות בפעילויות התכנית(-או אי

 הרב תחומי למדעי היהדות ולהשלים את התואר-ת לימודיו בחוגביוזמת הסטודנט, יוכל הסטודנט להמשיך א

, אך לא יזכה למלגה ולא ייחשב למי שסיים את תכנית ידי רשויות האוניברסיטה(-)כל עוד לא הורחק על

 "כרמים". 

אילן ובין אם -ממקור כלשהו, בין אם בתוך בר או למימון נוסף כפל מלגות: סטודנט הזכאי למלגה נוספת .17

איננה מבטלת את האפשרות  מימון נוסף, חייב לדווח על כך לראש התכנית. עם זאת, עצם קבלת מחוצה לה

  לקבל את מלגת "כרמים", ואם תיווצר יתרה בחשבון שכר הלימוד של הסטודנט, היא תועבר לסטודנט. 



 

 

 בתשפ" –תחייבות מועמד לתכנית "כרמים" ה

 

 מתחייבת/כי קראתי בעיון את תנאי ההצטרפות לתכנית "כרמים" וכי אני מתחייב מצהירה/הריני מצהיר .1

 פי תנאים אלה.-לפעול על

 כי תנאי המלגה ברורים לי. מצהירה/הריני מצהיר .2

פיהם עלולה השתתפותי בתכנית -שעל נאיםהתכי תנאי המעבר משנה לשנה, וכן  מצהירה/הריני מצהיר .3

 להעצר, ברורים לי. 

י, להודיע לראשי התכנית על כל שינוי שיחול במעמדי, ככל שהוא משפיע על לימוד   מתחייבת/הריני מתחייב .4

 על השתתפותי בתכנית ועל האפשרות לקבל מלגות. 

 

 שם פרטי ומשפחה: _____________________ מס' ת"ז: ________________
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