הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
בית הספר לעבודה סוציאלית
Faculty of Social Welfare & Health Sciences
School of Social Work

الكلية لعلوم الرفاه والصحة
مدرسة الخدمة االجتماعية

לתלמידי שנים א' ,ב' ,ג' והשלמות למ"א
שלום רב,

הנדון :מלגת סיוע בהוצאות נסיעה ללימודי שדה – ביה"ס לעבודה סוציאלית – תשפ"א
מדי שנה ,ב יה"ס נערך לסייע לסטודנטים בהוצאות מיוחדות הנגרמות להם עקב ההכשרה המעשית ,למרות
שבכפוף לאמור בשנתון האוניברסיטה ,ביה"ס אינו משתתף בהוצאות אלה .המלגה מיועדת לסטודנטים
בשנים א' ,ב' ו-ג' בתכנית ב.א .וכן לסטודנטים שנה א' ושנה ב' בתכנית ההשלמות למ"א.
הקריטריון להגשת בקשת מלגה:
עלות הנסיעה של הסטודנט/ית ללימודי השדה גבוהה מעלות הנסיעה של הסטודנט/ית לאוניברסיטה.
יחידת החישוב לפיה מחושב סכום המלגה הינה ההפרש בין עלות הנסיעה של הסטודנט/ית ללימודי
השדה לבין עלות הנסיעה של הסטודנט/ית לאוניברסיטה .אין מחשיבים נסיעות בתוך העיר חיפה.
יחד עם זאת ,סטודנטים המוציאים סכום שנתי העולה על סך  ₪ 2,500לנסיעות ללימודי השדה ,יוכלו
להגיש בקשה למלגה גם אם עלות הוצאת הנסיעה לאוניברסיטה נמוכה מעלות הנסיעה לשדה.
בכל מקרה ,כל בקשה תישקל לגופה.
על מנת להגיש בקשה ,יש למלא "טופס בקשה לסיוע בהוצאות נסיעה ללימודי שדה" הנמצא ב"מידע כללי
לסטודנט" ,בלשונית היחידה ללימודי שדה ,באתר ביה"ס לעבודה סוציאלית.
http://sw2.haifa.ac.il/he/field-study?id=18:2010-10-06-11-20-34&catid=5:field
את הטופס ניתן לסרוק לדוא"ל larzi@univ.haifa.ac.il :או להגיש בתא הדואר של מרכזת לימודי שדה,
(בניין מדעי רווחה ובריאות ,קומה  ,6תיבה מס – 8 .בצמוד למזכירות התלמידים) .את הטפסים יש להגיש
עד לתאריך – ( 15.12.2020מומלץ לא להמתין לרגע האחרון ,לאחר מועד זה לא יתקבלו טפסים).
סטודנטים לתואר ב.א .רשאים להגיש במקביל וללא תלות בקשה למלגת סיוע כלכלי מטעם הדיקאנט .לשם
כך ,עליהם למלא בפורטל הסטודנטים ,בלשונית "טפסים ותדפיסים" את "טופס מלגת סיוע מטעם
הדיקנאט לסטודנטים לתואר ראשון" ולצרף את האישורים הנדרשים .מידע נוסף ניתן למצוא באתר
דיקנאט הסטודנטים.
המלגות יחולקו פעמיים בשנה –לקראת סוף כל סמסטר.
סטודנטים אשר ימצאו זכאים למלגה ,יקבלו הודעה ממזכירות לימודי שדה וחשבון הבנק שלהם יזוכה
בגובה המלגה .לפי כך ,הסטודנטים מתבקשים למסור למדור שכר לימוד במנהל תלמידים את פרטי חשבון
הבנק העדכני שלהם ולוודא כי אין להם חוב לשכ"ל.
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