
 

 

 
 בית הספר לכימיה

 
 מלגות שכר לימוד לתלמידים מצטיינים חדשים לתואר ראשון

 
 לשנה"ל תשפ"ב בבית הספר לכימיה

 
, א"בנוסף למענקי ההצטיינות של אוניברסיטת ת, בית הספר לכימיה יעניק מלגות שכר לימוד

 לתלמידים חדשים לתואר ראשון.
מודים בבית הספר לי בתום סמ' א' ובהמשך 70בהשגת ממוצע  יתספרית מותנ-המלגה הבית

 לכימיה.
כדלהלן:)ללא הבונוס(  רגיל ציון התאמהיקבע עפ"י  גובה המלגה  

 

 ציון התאמה מסלול לימודים
מענק הצטיינות 
*של האוניברסיטה  

מלגת שכר לימוד 
למצטיינים של 

ס לכימיה"ביה  

כ"סה  
מלגת +מענק

ל"שכ  

 כימיה במסלול
 המחקרי **

ומעלה 720  5,000 ₪  6,000 ₪  11,000 ₪  

700-719 - 11,000 ₪  11,000 ₪  

680-699 - 10,000 ₪  10,000 ₪  

     

חוגי-חדכימיה  ומעלה 700   5,000 ₪  6,000 ₪  11,000 ₪  

 690-699 - 7,500 ₪  7,500 ₪  

 660-689 - 5,000 ₪  5,000 ₪  

     

חוגי-דו  
 

ומעלה 700  5,000 ₪  5,000 ₪  10,000 ₪  

₪ 5,000   5,000 ₪  - 690-699 כימיה וביולוגיה  

 680-689 - 2,500 ₪  
 

2,500 ₪  
 

     

חוגי-דו  
כימיה וחוג נוסף 

בפקולטה 
 למדעים מדויקים

ומעלה 700  

 כמפורט באתר*

5,000 ₪   

690-699 4,000 ₪   

680-689 2,500 ₪   

     
לכללים המפורטים למתן מענקי ההצטיינות של האוניברסיטה באתר ההרשמה:  *    

http://go.tau.ac.il/b.a/milgot/new-student-grants     
    

  .**   לתלמידי המסלול המחקרי תוענקנה מלגות שכ"ל גם בשנים ב' וג' על סמך הישגים לימודיים  
 
 

 תלמידים שאינם לומדים באחד ממסלולי הלימודים המפורטים לעיל אינם זכאים למלגות שכ"ל
."ס לכימיהמביה  

 
 
 

 2021 אפריל

בית הספר לכימיה             
 
 

     School of Chemistry    
הפקולטה למדעים מדויקים              
ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר              

      Raymond and Beverly Sackler  
      Faculty of Exact Sciences 

  

http://go.tau.ac.il/b.a/milgot/new-student-grants


 

 

 למלגת שכר לימוד בביה"ס לכימיה בקשה טופס

 בפ"תש הלימודים לשנת

 

 מין מס' ת"ז כולל ספרת ביקורת שם פרטי שם משפחה

 זכר            נקבה           

 
 

 

 מיקוד יישוב שכונה מס' בית רחוב

    

 

 

 

 ניכתובת דואר אלקטרו מס' טלפון נייד מס' טלפון בית

 

 

  

 
 
 

המשך לימודים בבית בתום סמ' א' וב 70השגת ממוצע מלגה הבית ספרית מותנה במתן ה
להחזיר את  /העל התלמיד –במקרה של הפסקת לימודים/מעבר לחוג אחר . הספר לכימיה
 כספי המלגה.

 
 ה צ ה ר ה

 
 /תייבבזאת כי במידה ולא אמשיך את לימודי בבית הספר לכימיה, אני מתח /ההנני מצהיר

 .לבית הספר לכימיה להחזיר את כספי המלגה
 

 

 תאריך________________________     חתימה _________________________

 

 

 12.202.19הבקשה עד לתאריך  טופס את להגיש יש
או בדוא"ל  204למזכירות בית הספר לכימיה, בנין שנקר כימיה, חדר 

chemist@tauex.tau.ac.il 

 
, ולכן יש להסדיר תחילה את תשלום בתחילת סמ' ב'מוד תוענק מלגת שכר הלי  

 שכר הלימוד
 


