
 ة من الجامعة املفتوحة منحة مساعدة اقتصاديّ 

ب
ا

ة،  الدراسةتمويل رسوم لة املحتاجون إلى املساعدة االقتصاديّا الطّل ون مدعوّاللحصول على درجة أكاديميا

ة في ة واحدة. يمكن تقديم الطلب مرّامساعدة اقتصاديّاللجامعة املفتوحة للحصول على منحة لتقديم طلب 

 . / يوليووّزأو في شهر تماّ الثاني/ينايّرالعام في شهر كانون 

م  قدا
ُ
اسة  ت بة، ُمراقبة وحسا

ا
ة مرك ة لدى عمادة شؤون ُيجريها املنح بعد عمليا قسم املساعدة االقتصاديا

ؤخذ في الحسبان معطيات
ُ
ة ت ة، عدد أفراد : مثل ،الطلبة. في إطار تلك العمليا العمر، الحالة الشخصيا

ة، نااطاتاألسرة، الدخل، املمتلكات، امل ة وكذلك الخدمة العسكريا ع وغير ذلك.  في مجال حدوديا التطوا

ب الذين يحصلون على املنح هما
ا

ا  لطّل ةمن ذوي الحاالت الصعبة جدًّ مي الطلبات مقارنة ببقيا  . مقدا

    .(שאילתא) شئيلتا من خّلل منظومة ق املنحة وتقديم الطلب للمنحةالفحص بالنسبة الستحقايتما 

نا نوص ي بقراءة اإلرشادات التي تظهر في املوقع بإمعان، ومتابعة 
ا
من أجل أن يكون إجراء الطلب ناجًحا فإن

 والوثائق املطلوبة.  التصاريحجدول مواعيد تقديم الطلبات واملحافظة على إرفاق 

 تعريفات  

  خّللها تقديم طلب منحة املساعدة. فترة تقديم الطلب: الفترة التي يمكن

كانون  31يناير ولغاية /كانون الثاني 1 في الفترة منيمكن تقديم طلب للمنحة  -موعد كانون الثاني/ يناير 

 . الثاني/يناير

وز/يوليو   وز/يوليو ولغاية  1بين التواريخ  يمكن تقديم طلب للمنحة -موعد تما وز/يوليو 31تما  . تما

ةب ملنحة املساعدة بإمكان الطالب تقديم طل  ة واحدة  االقتصاديا سنة. في موعد شهر كانون  في كلاّفقط مرا

وز/يوليو من  السنة ذاتها.  الثاني/ يناير أو في موعد شهر تما

فحص ومعالجة  إليه الطلبات )يتماّ الفصل الذي تتبع: الطلب مناقشةفيه  م ّالدراس ي  الذي تتفصل ال 

مت في موعد كانون الثانيالطلبات في أثناء الفصل الدراس يا ذاته(. الطلبات الت ى  1) ي قدا كانون الثاني وحتا

وز ) من الاهر نفسه( يتماّ 31 مت في موعد شهر تما  31-1إلحاقها بالفصل الدراس يا الثاني. الطلبات التي قدا

وز( يتماّ ل. تما   إلحاقها بالفصل الدراس يا األوا

ة.  الدراسةتساوي قيمة املنحة رسوم املنحة:   صة فقط من أجل املساقات املستقبليا ة، وهي مخصا األساسيا
من تقديم صة املنحة من أجله، فليس هناك جدوى إذا لم تتبقا لديك مساقات بدفع كامل للفصل املخصّا

ّاملنحةطلب 
ُ
ّ. ال ت  : املنحةحال من األحوال. إرشادات للتسجيل بواسطة  منح املنح بأثر رجعيا بأيا



ستغلاّفيه. املنحة التي ال  املفعوّل منحة الفصل الذي تكون سارية يذكر في كلاّسريان املنحة: فترة 
ُ
 ت

ر لها ستغلاّمقابل املنحة التي لم  ال يمنح استرجاع ماليّاالغاؤها.  يتماّ -بموجب الفصل الذي تقرا
ُ
. الطالب ت

فترة على  بناءًّ ،عن تسجيله اماليًّّ ايمكن أن يطلب استرجاعًّ -الذي حصل على املنحة بعد أن قام بالتسجيل

قائمة  الطلبة. انظروا  مكتب عميد سريان املنحة. يجب عدم تأخير التسجيل للفصل بسبب انتظار الرد من

ة".  ّ"الجداول الزمنيا

ّلغة الوثيقة: عندما يكون التوجاّ ر، فإنا ذلك األمر يجري لدواعي التسهيل  ه في هذا النصا
ا
بصيغة املذك

هة ّ  للنساء وللرجال على حدا سواء.   فحسب. األمور موجا

 تفاصيل عن 

ة   منحة املساعدة االقتصادي 

 ّ
ا

ة للطّل ة. يقداّتمنح الجامعة املفتوحة منح مساعدة اقتصاديا بم ب املحتاجين من الناحية االقتصاديا
ا

 الطّل
ب"( عن األلف منحةة عبر مسار منفصل )"الجدد طلبات للمساعدة االقتصاديّا

ا
ّالقدامى.  الطّل

ب
ا

ة واحدة في صعب، بإمكانهم أن يقداّ القدامى، الذين يعانون من وضع اقتصادياّ الطّل موا طلًبا للمنحة مرا

وز، بموجب أو العام )في موعد كانون الثاني  للتقديم املناورة في املوقع(. معايير االستحقاق في موعد شهر تما

بسوف يكون 
ا

ة التفاصيل التي قاموا بتعبئتها في نموذج  التصاريحمطالبين بتقديم  الطّل التي تثبت صحا

ّطلب املنحة. 

 
ة  ّمعايير توزيع املنح الدراسي 

ة للطالب يستند  مجمل طالبي املنح من نفس املوعد. تؤخذ في مقارنة بحساب االستحقاق إلى معطيات نسبيا

ّ
ا
ذلك املنح من أماكن أخرى(، م الطلب )بما في دخل مقداّ ق بكلاّحساب استحقاق املنحة معطيات تتعل

رةل مقداّحجم عم
ا
ة، م الطلب، دخل أسرته املصغ ة أو الوطنيا األناطة ، مكان سكنه، الخدمة العسكريا

ة م الطلب أاالجتماعيا ة، مكاو ألحد أفراد اأّل، اإلعاقة )ملقدا ارة أو شقا ّن السكن. سرة(، حيازة سيا

ب
ا

ى سنا  الطّل ّأهلهم.  حسابهم مع معطيات عاًما يتماّ 30حتا

 
ّإجراءات معالجة الطلب  

ة، االقتصاديّا ة ترجمتها بواسطة برمجيّا ة للطالب تتماّة واالجتماعيّايّاالدراسة، جميع املعطيات الشخصيا

بل أحد أعضاء لجنة املنح والذي يعمل حاسوب إلى مجموعة نقاط. جميع طلبات املنح تجري قراءتها من قّ 
ة األخرى ملن يطلب ق إلى املعطيات الشخصيّاخّلل التطرّاة ومن على فحص الطلبات بصورة موضوعيّا

ّاملنحة. بعض من طلبات املنح تصل إلى لجنة املنح الرئيسيّا في تحديد عدد املنح التي  ة أيًضا التي لها الحقا

ّ
ُ
منح للطالب، حساب النقاط باكل مختلف، رفض طلب املنحة أو الطلب من الطالب تقديم املعلومات ت

نتيجة لدمج النقاط التي حصل عليها الطالب  ار بخصوص منح املنحة من عدمه هّوقّرالواإليضاحات. 

ّمي طلب املنح في املوعد نفسه.  ة ملجمل مقداّوبصورة نسبيّا ،باإلضافة إلى قرار عضو لجنة املنح أو لجنة املنح

ّ

 ّ



ّاملنحة 

ة ملساق واحد، . املنحة هي عبارة عن رسوم تعليم أساس1 ة كاملة أو جزئيا الطالب  ااملفروض أن يدفعهيا
ة في فصل استغّلل املنحة. ال يمكن استغّلل املنحة ملدفوعات أخرى مثل: رسوم التسجيل بصورة فعليّا

ف، رسوم مقابل خدمات األمن، إضافة لفصل الصيف، 
ا
بمختلف أنواعها، إضافة مقابل اإلرشاد املكث

دفع آخر مطلوب ال  دمات الرفاه، وكذلك كلاّإضافة للخارج، الدفع مقابل بطاقة الطالب، الدفع مقابل خ

ّ ة ملساق  الدراسةفي املساق املطلوب أكثر من رسوم  الدراسةرسوم  يعتبر رسوم تعليم. في حالة أنا األساسيا
ة قبل املستوى األساس يا أ(، فيتعيّا ّن على الطالب أن يدفع فارق الدفع. أكاديميا )كما في مساق اللغة اإلنجليزيا

ة2 ة، ملساقات اللغة اإلنجليزيا املستويات وملساقات  -. يمكن استغّلل املنحة للتسجيل للمساقات األكاديميا

ّبموجب سريان املفعول املذكور في املنحة.  التدريسشهادة 

ة منح على على قرار لجنة املنح بإمكان الطالب الحصول في موعد التقديم الواحد  . بناء3ًّ منحة واحدة، عدا
ّسلبيا على طلبه.  أو ردّا

ّلة في فترة االستحقاق. ة املفصّاصة للتسجيل فقط في الفصول الدراسيّا. املنحة مخصّا4

باأن مساقات  بأثر رجعيّا املنحة باملال. ال يمكن الحصول بموجبها على استرجاع ماليّا . ال يمكن استبدال5

ة سابقة، أو الحصول بموجبها على استرجاع فينوغراد  فائض، أو كلاّ ، أو استرجاع ماليّامن فصول دراسيا

ّة. أو بقيمة ماليّا ماليا آخّراسترجاع 

ّسريان استخدام املنحة.    . ال يمكن تمديد فترة6

 

ّاالستئناف 

ّ
ا

ّب االستئناف على القرار خّلل فترة شهر ونصف الاهر من موعد تلقاّبإمكان الطّل في  ي البّلغ. يجري البتا

ّ ّ االستئناف أمام لجنة االستئنافات. يحقا
ا
ه أو جزء منه. قرار للجنة االستئنافات قبول أو رفض االستئناف كل

ّ. لجنة االستئنافات نهائياّ

ّة لتقديم طلب منحة الجداول الزمنيّ 

ّ دينن املوعديّ  ة واحدة فقط في السنة في أحدمرّ م طلًبا للمنحة بإمكان الطالب أن يقدا في  ذلك.ل املحدا

ّتقديم الطلبات. أمام  موعد تقديم، تغلق املنظومة املحوسبة على شبكة اإلنترنت ة لكلاّة الزمنيّاختام املداّ

ل:  ى  كانون الثاني /ينايّر 1املوعد األو 
 
ّكانون الثاني من كل  عام.  31حت

ب في نهاية شهر حزيران/يونيو. تمنح املنحة من أجل 
ا

ة أالفصول ترسل الردود للطّل ج -ب و ،الدراسي 

ة التالية.  ّللسنة الدراسيا

  

وز/يوليو من كل  عام.  31-1املوعد الثاني:  ّتم 

ب في نهاية شهر تارين الثاني/نوفمبر. تمنح املنحة من أجل 
ا

ج -ين ب والفصلين الدراسيّ ترسل الردود للطّل

 ) ّمن العام الدراس يا التالي. الفصل الدراس ي  أ -و)في العام الدراس يا الحاليا

  



ة  :جدول مواعيد تقديم طلب ملنحة املساعدة االقتصادي 

موعد 

  التقديم 

الفصل 

الدراس ي  الذي 

يناقش فيه 

  الطلب

تواريخ تقديم 

الطلب+ رفع 

 الوثائق 

ّإرسال الردود
مطلوبة  التصاريح

  من األشهر التالية
 سريان املنحة فترة

كانون 

 الثاني/يناير
 )ب( الربيع

كانون  1

 31-الثاني/يناير 

  كانون الثاني/يناير 

نهاية شهر 

 حزيران/يونيو
ل/ديسمبر   كانون أوا

ى فصل الصيف  -فصل الخريف حتا

ة أ،  السنة التالية )الفصول الدراسيا

   ج من السنة التالية(-ب، و

وز/يوليو   تم 
أ في الخريف )

 السنة التالية( 

من شهر  1-31

وز/يوليو  تما

نهاية تارين 

 الثاني/نوفمبر 
 حزيران/يونيو

ى فصل الخريف في  فصل الربيع حتا

ة ب، ) السنة التالية الفصول الدراسيا

ة و الفصل  -ج في السنة الحاليا

 الدراس يا أ في السنة التالية(. 

 

ة لتقديم طلب ملنحة املساعدة   املعايير الرئيسي 

1ّ
ً
ّ اواحًدّ اأكاديميًّّا . أنهوا بنجاح مساق

ا
ب اللقب الثاني، يحقا لهم تقديم على األقلا في الجامعة املفتوحة )طّل

ى دون النجاح(. ّطلب للمنحة حتا

لوا ملساٍق أكاديميا واحد على األقلا2ّ ّفي الفصل الدراس يا الذي يناقش فيه الطلب.  . الذين تسجا

ى لهم 3 صة لها املنحة.  مساق واحد على األقلاّ. تبقا ة املخصا ّبدفع كامل في الفصول الدراسيا

ة عند الدخول إلى   املحوسبة االستمارةتفحص معايير استحقاق تقديم الطلب ملنحة املساعدة االقتصاديا

ة لن  الذي ال يستوفي شروط تعبئة استمارة على شبكة اإلنترنت. الطالب طلب منحة املساعدة االقتصاديا

ّ. االستمارةاستطاعته الدخول وتعبئة يكون ب

ر على معطياته وال  يتماّ فحص هذه املعايير أيًضا أثناء مراحل معالجة طلب املنحة. الطالب الذي طرأ تغيا

ّرفض طلبه.  طلبه، يتماّ معالجةيستوفي شروط متابعة 

ة( موقعانظر )  .الكاملة المعايير قائمة إلى  املنح بالعبريا

 

 

 

ّعلى اإلنترنت  املحوسبة االستمارةإرشادات لتعبئة 

http://auth.www.openu.ac.il/dean-students/scholarships/Pages/CriteriaScholarship.aspx


 شئيلتان عليك الدخول إلى منظومة على شبكة اإلنترنت يتعيّا املحوسبة االستمارةمن أجل الدخول إلى 

لفحص وحينئذ انقر على الرابط  وامتيازات للطالبمنح ، في قائمة االختيار عليك أن تختار )שאילתא)

ة انقر هنا . إذا كنت ال تستحقا تقديم طلب ملنحة )ال استحقاقك لتقديم طلب للمساعدة االقتصادي 

/ين  في الفصل الدراس يّاعّلن "يظهر أمامك اإّل تستوفي املعايير( الذي يناقش فيه طلب املنحة فّل تستحقا

ل أسباب عدم استحقاقك.  ّطلب املنحة لألسباب التالية" وفيما بعد تفصا

ّ ّ إذا كنت تستحقا  -/ين طلب املنحة"تقديم الطلب، يفتح أمامك السطر "في فصل النقاش فأنت تستحقا

ثما  ة،طلب منحة محوسباستمارة انقر على . ةطلب منحة محوسباستمارة ويظهر في أسفل ذلك الرابط 

ّ . االستمارةابدأ بتعبئة 

ّ: االستمارةة يجب االنتباه إليها عند تعبئة ما يلي مّلحظات عاماّ في 

ى على هذا الاكل حتّا ةمبنيّا االستمارة مراحل. هذه-ة من مراحلنعلى اإلنترنت مكوّا املحوسبة االستمارة. 1

ة لكلا طالب. كلاّ تكون مّلئمة على ما  مرحلة تبنى في أعقاب املرحلة التي سبقتها وبناءًّ للتفاصيل الشخصيا

ي مرحلة ما، 
ا
ل فيها. ال يمكن تخط حسب ترتيب ظهورها. ويجب القيام بتعبئة املراحل املختلفة هو مفصا

ّتفتح كلا مرحلة فقط بعد انتهاء املرحلة السابقة. 

نهاية كل  مرحلة. ت كتابتها والخروج عند املعطيات التي تمّاحفظ يمكن  االستمارة. عند القيام بتعبئة 2

 تتجاوز جدول األوقات الذي  االستمارةبعد ذلك يمكنك العودة وتعبئة 
ا

في الوقت املناسب لك، وبارط أال

إذا خرجت قبل إكمال تعبئة التفاصيل، فإنا معطيات نلفت انتباهك! . االستمارةد من أجل تعبئة تحداّ

ّاملرحلة التي أنت موجود فيها لن تحفظ. 

. بعد أن انتقلت من مرحلة إلى أخرى لن تستطيع العودة إلى املرحلة السابقة؛ ولذلك ال تنقر على زرا 3

ك قمت بتعبئة املرحلة التي تتواجد فيها بصّو
ا
ًدا أن

ا
ّرة صحيحة. "املتابعة" قبل أن تكون متأك

 أسئلةإلى رابط الدخول أو  القصير رشادفيلم اإّل . إذا واجهتك ماكلة أو صعوبة، فيوص ى بمااهدة4

الطلبة حسب واحدة من الطرق  ه إلى عمادة شؤون، يمكنك التوجاّعن سؤالكإذا لم تجد إجابة  .شائعة

صلوا الرابطفي التي تظهر 
 
 . بنا ات

فت عندها ترى مّلحظة هامّا –ّانتبه إلى العالمة "؟". 5
ا
ّالذي تجيب عنه. بالسؤال ة ذات صلة إذا توق

 ّ

ن املراحل التي  ّ االستمارةمنها تتكو 

 صفحة تصريحات 
ة بعد الدخول إلى املنظومة يتعيّا ي هذه تصريحات ن عليك التوقيع على عدا

ا
)ليس باإلمكان تخط

التي تظهر والتصديق على كلا واحدة منها على  التصريحاتاملرحلة(. يجب عليك قراءة جميع 

 يمكنك املتابعة إلى املرحلة التالية.  التصريحاتانفراد. فقط بعد التصديق على جميع 

 .التصريحات صفحة لمشاهدة

  ة  تعبئة التفاصيل الشخصي 
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ة  على اإلنترنت بالطريقة  املحوسبةالطلب استمارة في اآلن بإمكانك تعبئة تفاصيلك الشخصيا

ّالتالية: 

ة: : 1املرحلة رقم  ة، عدد األوالد، دفع عن تفصيل العليك التفاصيل الشخصي  الحالة الشخصيا

ّالنفقة والعمل.

ة: : 2املرحلة رقم  اإلعاقات لديك ولدى أفراد أسرتك،  عن تفصيلالعليك التفاصيل اإلضافي 

ة، املسكن، املمت ّارات. لكات وحيازة السيّاتفاصيل عن الخدمة العسكريا

ألفراد أسرتك،  ةالحاليّا الدراسةعليك التفصيل عن تعليمك السابق ّو: الدراسة: 3املرحلة رقم 

ع.   ّوكذلك كتابة التفاصيل عن النااطات في مجال التطوا

: عليك التفصيل عن أماكن عملك في الوقت الراهن وعن عمل العمل والدخل: 4املرحلة رقم 

صات(  عندك وعند أفراد أسرتك التي ليست من مصدر أفراد أسرتك والدخل اإلضافيا )املخصا

ة لديك، الدعم  العمل. عليك التفصيل عن مصادر تمويل تعليمك، مصادر املساعدة اإلضافيا

مه ألسرتك. باإلضافة إلى تفاصيل حسابات البنك  ذلك عليك التصريح عن االقتصاديا الذي تقدا

ة بك ّ. الخاصا

شملها في  في هذه الخانة باإلمكان زيادة تفاصيل معلومات لم يتماّ: توضيحات. 5املرحلة رقم 

ل في هذا البند كل ّوهي ذات صلة بطلب منحة املساعدة.  االستمارة ا أن تفص   نوص ي جدًّ
. -املعلومات التي تبدو لك ذات صلة لتوصيف وضعك االجتماعيّ  ّاالقتصادي 

 ّ ق من صح
 
 إجمال -ة البياناتالتحق

في هذه املرحلة تعرض أمامك جميع البيانات التي أدخلتها في املراحل السابقة. تحفظ هذه الوثيقة 

ّيتها و/أو طباعتها في كلا وقت. وبإمكانك رّؤ )שאילתא) شئيلتافي منظومة 

  املطلوبة  التصاريحقائمة. 

كي يتما  االستمارةالتي يجب عليك رفعها إلى  التصاريحتعرض أمامك في هذه املرحلة قائمة بجميع 

ن عليك رفع جميع الوثائق املطلوبة في املكان املخ ص لذلك. يمكن إرفاقها بطلب املنحة. يتعيا صا

في حالة مسح امللفات أو التصوير،  (.أو الصوّر WORD ، PDF)ات من أنواع مختلفة إرفاق امللفاّ

ه يمكن قراءتها. عند الحاجة
ا
دوا من أن

ا
ل أن تذكروا يمكن ويفضّا -حافظوا على جودة الوثائق وتأك

ة التي يمكن أن تساعدنا على فهم  ا على متن الوثائق املمسوحة مّلحظات وتوضيحات إضافيا كتابيًّ

 وضعك بصورة أفضل. 

 

ّ

ل/ديسمبر.  التصاريح  ّاملطلوبة في موعد شهر كانون الثاني/يناير يجب أن تكون من شهر كانون أو 

وز/يوليو يجب أن تكون من شهر حزيران/يونيو. التصاريح ّاملطلوبة في موعد شهر تم 

ن عليك تعبئة من أ ن من معالجة طلب منحتك يتعيا
ا
ورفع جميع  اعلى كلا مراحله االستمارةجل أن نتمك

ّاملطلوبة.  التصاريح
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ص بياناتك ووثيقة  إلى عمادة شؤون الطلبة يمكنك في كلاّ االستمارةرسل أن تبعد 
ا
وقت أن ترى ملخ

ّمن خّلله.  االستمارةالذي قمت بتعبئة  (שאילתא)في نفس املوقع في شئيلتا  التصاريح

 
 املطلوبة  التصاريح

ّاملختلفة. التصاريحالطلب يطلب منك رفع  في املرحلة األخيرة الستمارة

ّاملطلوبة: التصاريحقائمة 

ة لجميع تصاريح  بإلزامي 
 

ّ:الطال

ة  الجارّي حسابالكشف .  1 جين(في البنك لجميع حساب أو حساباتك البنكي   )ولزوج/زوجتك للمتزوا

إذا لم يكن لديك دخل ما هو مصدره.  إجباري اإلشارة بجانب كل ّشهر الثّلثة األخيرة. الحديث من اأّل

ّسل كاف عن حساب البنك الجاري لوالديك. ّرحساب في البنك. أ

ل عن الوضع . 2 وضع العام )"تقييم لل מפורט יתרות ריכוז תדפיס -العام للحسابكشف مفص 

ة بلجميع الحساب  "(للحساب ة الخاصا جين( الذي يامل أو الحسابات البنكيا ك )ولزوج/زوجتك للمتزوا
ة، القروض وما شابه ذلك.  ة، األسهممعلومات عن الودائع، االدخارات، العملة األجنبيّا يجب إرسال املاليا

ى لو لم تكن األرصدة  كاف حساب واحد لجميع األرصدة في البنك يامل كلا ما تما ذكره أعّله، حتا

املذكورة أعّله موجودة لديك في الحساب على اإلطّلق. إذا لم يكن لديك حساب في البنك، أرسل كاف 

ّباألرصدة لحسابات والديك. 

ّ.بنك لئومي -(1) الوضع العام للحسابمثال: 

ّ بنك لئومي. -(2) الوضع العام للحسابمثال: 

ّ بنك ديسكونت. -(3) الوضع العام للحسابمثال: 

ّ يال.بنك أوتسار هح -(4) الوضع العام للحسابمثال: 

ّ بنك هبوعليم. -(5) الوضع العام للحسابمثال: 

ّ

 

ّ
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ّعلى بيانات الطالب  املطلوبة بناءّ  التصاريح

ة أماكن عملك وكل ّ. قسيمة راتب الشهر األخير 1
 
أقاربك  الكاملة )بما في ذلك البيانات املتراكمة( من كاف

من ربا  تصريح)ما عدا اإلخوة واألطفال(. إذا لم تكن هناك قسيمة راتب، يجب إحضار من الدرجة األولى 

 . ط الدخل الاهريا من التأمين الوطنيا حول  تصريحإذا كنت ال تعمل، يجب إحضار العمل عن متوسا

: نتك. مكا بل سلطات ضريبة الدخل  التخمين األخير تصريحمستقل  ت املصادقة عليه من ق  حسبما تما

ّ .)ليس املختصر(

  باأن كونك ال تعمل تصريحمثال: 

ّتخمين  تصريحمثال: 

صات( إذا كانت موجودة، لديك أو لدى أي  عن كل  الدخل األخير الذي ليس من العمل تصريح. 2 )مخصا

ّ. االستمارةمن أقاربك الذي ذكرته في 

صات األوالد. مثال:   مخصا

صات اإلعاقةمثال:  ّ. مخصا

صات األرامل مثال: ّ. مخصا

ّ

ّ)عقد طّلق أو كاف الحساب الجاري(.  الحديثةوثيقة تثبت مجموع دفع النفقات . 3

ة التي تستأجرها: 4
 
ة . عقد تأجير الشق ل حجم أجرة الاقا الصفحة األولى وكذلك الصفحة التي تفصا

ة.  ّالاهريا

ّد مكانتك كغير عامل. ين الوطني  يحد ّمن التأم تصريح. 5

ّ باأن كونك ال تعملتصريح  مثال: 

أحد والديه أو مع كليهما، يطلب منه إحضار تصريح من محام عن  عّلقة معالطالب الذي ليس على . 6

ّ. فيها العّلقة وأسباب قطع العّلقةقطع العّلقة. يذكر في التصريح الفترة التي انقطعت 

ّ.تصريحالذي ذكرته في بند توضيحات والذي يمكن إثباته من خّلل ال مّلئم لكلا تفصيل آخر تصريح. 7

 
ة:  التصاريحقائمة   ّاملطلوبة من طالب في املرحلة الثانوي 

لألشهر الثّلثة األخيرة.  ساباتك في البنك وحسابات والديك،لحساب الجاري لكافة ححديث ل. كشف 1

م طلب ملنحة. بجانب كلا دخل، يجب ذكر ما هو مصدره.  ة لكل  مقد  ّوثيقة إجباري 

ل عن الوضع العام للحساب. كاف 2 ك  )"تخمين األرصدة"( مفصا لجميع حسابات البنك التي تخصا
خارات، العملة وكذلك حسابات البنك التي تخصا والديك، الذي يامل معلومات عن الودائع، االدّا

ة، القروض وما شابه ذلك.  ة، األسهم املاليا ل أعّله األجنبيا يجب إرسال كاف واحد يامل كلا ما هو مفصا

ى لو لم تكن لديك هذه األرصدة على اإلطّلق في الحساب.  م طلب ملنحة.حتا ة لكل  مقد  ّوثيقة إجباري 

ة.تقرير من املدرسة حول الوضع االقتصادي  للعائلة.  . 3 ّ وثيقة اختياريا
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ّمالحظات:

ا بمااهدة1 على اإلنترنت من أجل  املحوسبة االستمارةقبل الدخول إلى  القصير اإلرشاد فيلم . نوص ي جدًّ

ّ. اتعبئته

ة أن يايروا إلى. يطلب من التّّل2 ّاملعطيات عن دخل أهلهم وإرفاق الوثائق املّلئمة.  ميذ في املرحلة الثانويا

م التقرير عنهم،3 يعتاش من ممارسة األعمال  . عندما يكون الطالب أو أحد أفراد عائلته، الذي يقدا

ة غير املنتظمة مصدر في بند التوضيحات  االستمارةأو العمل دون قسيمة األجر، عليه أن يذكر في  العرضيا

اه مقابل هذا العمل. هذه املّلحعدد ساعات العالدخل،  ط األجر الاهريا الذي تلقا ظة تتطراق مل ومتوسا

ي ات من العمل في مهنة النادل أو األجر مقابل العمل في حضانة األطفال.  أيًضا لتلقا ّاإلكراميا

ّ

ّنلفت انتباهك! 

   ّ

ل/ديسمبر.  التصاريح ّاملطلوبة في موعد شهر كانون الثاني/يناير يجب أن تكون من شهر كانون أوا

وز/يوليو يجب أن تكون من شهر حزيران/يونيو. التصاريح ّاملطلوبة في موعد شهر تما

ّ

أ من الطلب ويجب رفع  التصاريح ّاملطلوبة من أجل إكمال طلب املنحة.  التصاريحهي جزء ال يتجزا

ّأسئلة شائعة 

. ماذا يجب عليا أن أفعل؟  ّال يوجد لديا ماسح ضوئيا

ة التي يوجد فيها ماسح ما يلي قائمة املّر اإلجابة: في : بيت يتسيڤ، بيتح تكڤا، الناصرة، ضوئياّاكز التعليميا

ّرعنانا مترو ووست، بيت أيّله، بيت بيرام، هكفار هيروك، أشدود، رمات أبيب، إيّلت، رمات غان. 

؟ 2 ّ. هل يمكن تصوير الوثيقة بالهاتف الخليويا

ّعلى جودة التصوير.  ةظفاحاإلجابة: بالتأكيد يمكن. يجب امل

ّق. هل يمكن؟ أن أضيف مّلحظات بخط اليدا للوثائ . أريد3

ا/ تصوير الوثيقة.  ا إضافة املّلحظات والتوضيحات وبعد ذلك مسحها ضوئيًّ ل جدًّ ّاإلجابة: باإلمكان ويفضا

ات التي رفعتها؟ . كي4 ّف يمكن أن أرى امللفا

ن الوثائق التي رفعت.  PDFعدسة التكبير، ويفتح ملف اإلجابة: في العرض املسبق يجب النقر على  ّالذي يبيا

ات، ماذا 5 ة ولم تعرض امللفا ات التي رفعتها، فتحت شاشة رماديا . نقرت على العرض املسبق كي أشاهد امللفا

ن عليا أن أفعل؟  ّيتعيا
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 من ابعد يمكن مااهدة امللفات من خّلل النقر على "أرفق ملفًّّ االستمارةاإلجابة: إذا لم ترسل 
ً

" أو بدال

ّي بحوزتك إلى صيغة حديثة أكثر. الت -Adobe Acrobat Readerذلك تحديث صيغة 

ن عليا أن أ6 ل/ديسمبر/حزيران/يونيو. ماذا يتعيا ّفعل؟ . ال يوجد بحوزتي قسيمة أجر لاهر كانون أوا

ار/ مايو(.  ّاإلجابة: يجب إرفاق قسيمة أجر لاهر سابق )تارين الثاني/نوفمبر/ أيا

ّك. أي املعطيات عليا أن أحضرها؟ . ليس لديا حساب في البن7

ّعن حساب البنك الخاصا بوالديك.  تصاريحاإلجابة: عليك أن تحضر 

ى اآلن 8 ّ.التخمين لهذا العام تصريح. لم أتلقا حتا

ّالتخمين من العام السابق.  تصريحاإلجابة: يمكنك إحضار 

؟ 9 ن عليا أن أحضر التقرير االجتماعيا ّ. وضعي معروف لدى خدمات الرفاه. هل يتعيا

ا. 
ً
ا في فهم وضعك. أرسل تقريًرا حديث ّاإلجابة: بإمكان التقرير االجتماعيا أن يساعد جدًّ

ل ولكن 10 ه إلى مكتب العمل وأسجا صات البطالة. . أنا أتوجا ّلم أتلقا بعد مخصا

صات البطالة.  ى مخصا ر أن تتلقا ه من املقرا
ا
ّاإلجابة: أرسل قسيمة األجر األخيرة وأذكر بأن

ّ. أمي/أبي ال يعمّلن. كيف أثبت ذلك؟ 11

فان كغير عاملين. تصريًحّاإلجابة: عليك أن تحضر  هما معرا سة التأمين الوطنيا بأنا ّا من مؤسا

ة غير منتظمة دون قسيمة أجر. ما هو الل في . أنا أعم12 ّالذي يجب عليا أن أحضره؟  تصريحأعمال عرضيا

ّ

ط أجرك اإلجابة:  أرفق تصريًحا تذكر فيه ما هو العمل الذي تمارسه، كم ساعة في األسبوع، وما هو متوسا

ّالاهريا من هذا العمل. باإلضافة إلى ذلك عليك أن تذكر ذلك في بند التوضيحات في نموذج الطلب. 

ه يجب لألرصدة لحساباتي في البنك من اإلن ن تنزيل كاف للحساب الجاري وتركيّز. هل باإلمكا13
ا
ترنت أو أن

ه إلى البنك؟  ّأن نتوجا

ة على متن كاف  اإلجابة: بالتأكيد يمكن التنزيل من اإلنترنت. )عليك أن تذكر االسم ورقم بطاقة الهويا

ّالحساب(. 

ص التخمين؟ 14
ا
ّ. هل باإلمكان االكتفاء بملخ

ّدخل.اإلجابة: ال، يجب إحضار التخمين الكامل حسب ما صادقت عليه سلطات ضريبة ال

ّعن دخلهم؟  اريحتصكيف يمكنني إحضار  -. يعيش أهلي في خارج البّلد15

ى لو كانوا يمكثون خارج البّلد، وأن تذكر ما هي  تصاريحاإلجابة: عليك أن تحضر  حديثة عن دخلهم حتا

ّقيمة دخلهم بالايكل. 



ن عليا أن أحضر 16 ّعن دخلهم؟  تصاريح. ال يساعدني أهلي على اإلطّلق. ملاذا يتعيا

خاذه
ا
ى سنا  -اإلجابة: حسب القرار الذي تما ات ى لو أنا  التصاريحعاًما يجب إحضار هذه  30كلا طالب حتا حتا

مون له املساعدة.  ّاألهل ال يقدا

ّ

ّ؟ מפורט יתרות ריכוז תדפיס -املقصود بالوضع العام للحساب. ما 17

هو عبارة عن وثيقة للبنك يعرض فيها كل ما يوجد في حسابك. يجب أن  الوضع العام للحساباإلجابة: 

ل في كلا موضوع  تصريحيامل ال ة، الوضع العام للحسابوأن يفصا : الحساب الجاري، األسهم املاليا

ّالودائع، القروض وغير ذلك. 

ن عليا أن أحضرها؟ 18 ة وال أعمل. ما هي الوثائق التي يتعيا ّ. أنا تلميذ في املرحلة الثانويا

ة ّو -اإلجابة: جميع الوثائق يجب أن تكون لوالديك ّعن الدخل.  تصاريحوثائق بنكيا

ة منذ وقت قد مض ى. ال أعثر على السنوات التي خدمت فيها على شريط 19 . كانت خدمتي العسكريا
ّات الذي يفتح أمامي. اإلمكانيّا

ّاإلجابة: عليك أن تحراك شريط السنوات إلى األعلى، وهكذا تجد السنوات املّلئمة. 

ة به. 20 ّ. توفي أحد والدي. ليس بإمكاني إحضار قسيمة األجر الخاصا

ي يجب إرفاق تصوير لاهادة الوفاة وكذلك إحضار 
ا
عن  تصريحاإلجابة: في حالة أنا أحد الوالدين قد توف

صات األرامل التي يتقاضاها الزوج/ة.  ّمخصا

صات. أيا 21 ى أيا مخصا ّعليا أن أحضر؟  تصريح. ال أعمل وال أتلقا

سة التأمين الوطنيا ياير إلىتصريًحّاإلجابة: عليك أن تحضر  ك معراف كغير عامل وال تتلقاّ ا من مؤسا
ا
أيا  ىأن

صات.  ّمخصا

22ّ
ُ
صات تصريًحّا عن نسب اإلعاقة ّوريًحّتصأن أرفق  التصاريحلب مني في صفحة . ط ا آخر عن حجم مخصا

ّواحد عن هذين املعطيين، ماذا عليا أن أرفق؟  تصريحاإلعاقة. بحوزتي 

ّ تصريحاإلجابة: عليك أن ترفق ال
ُ
ّلبا منك. الذي بحوزتك في املكانين اللذين ط

ّ. كيف يمكنني القيام بتصحيح ذلك؟ االستمارة. أخطأت في أحد التفاصيل التي كتبتها في 23
ه ال يمكن الرجوع إلى الوراء وتنفيذ التصحيح فأمامك إمكانيّا

ا
ّتان: اإلجابة: ألن

ّ. االستمارةمن تعبئة  5أ. أن تضيف جميع املعلومات في بند "توضيحات" في املرحلة 

ح ما هو التصحيح الذي يجب  (milgot@openu.ac.il)ب. التوجه إلى البريد اإللكترونيا للمنح  وأن توضا

ّالقيام به. 

ّريح عن دخلهما. اعّلقة على اإلطّلق مع أبي/أمي ولذلك ليس بإمكاني أن أحضر تص . ليست لي أيا24ّ

ًعا من قّ 
ا
ق على هذه الحقيقة، والذي يذكر متى بل محاٍم الذي يصاداإلجابة: عليك أن تحضر تصريًحا موق

ّقطع العّلقة وأسباب هذه القطيعة.  تماّ

25ّ
ُ
، كيف يمكنني أن أكمل  جد مكانلب مني أن أكمل التوضيحات لطلب منحتي، ال يّو. ط للنصا الحرا

ّالتوضيحات؟ 

 
ا

 اليد  WORDاإلجابة: يجب طباعة التوضيحات على ملف
ا
 من ذلك كتابة التوضيح بخط

ً
 أو بدال

ا
ورفع امللف

ّومسح الوثيقة ورفعها. 

ّ

mailto:milgot@openu.ac.il


هات واملعلومات على هاتف:  ه إلى مركز التوجا  7782222-09للمزيد من التفاصيل يجب التوجا

 

 

ّتأمين املعلومات

مة على يد املستخدم.  تتخذ الجامعة املفتوحة كلاّ ّالسبل املعقولة لتأمين املعلومات املقدا

ا من  صال تأميًنا تامًّ
ا
مع ذلك فإنا الجامعة املفتوحة ليس بمقدورها تأمين منظومات املعلومات واالت

الدخول غير املصراح به واالستخدام املحظور لألطراف الثالثة. وبناًء على ذلك فإنا الجامعة املفتوحة لن 

ة، املباشرة أو غير املباشرة، في حالة كاف واستخدام املعلومات التي يتما تقديمها من  ل أيا مسؤوليا تتحما

م التي تنج بل املستخد  بل اآلخرين أو م، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عق  ن الدخول غير املصراح به من ق 

ّليست تحت سيطرة الجامعة. فعال و/أو تقصير أّل يجةنت

اسة، مثل في املواقع ة الحسا تفاصيل البنك أو أرقام بطاقات االئتمان، فإنا : التي تجمع املعلومات الشخصيا

ن ملعالجة املعلومات الجامعة تستخدم  ّأثناء جمع هذه املعلومات.  ://((httpsخادم إنترنت مؤما

ّشبكة اإلنترنت.  تم إقرار هذه السياسة من أجل حماية أمن مستخدمياّ

 . 

 


