
 
 

 לתארים מתקדמים סביה" ים וזכאות להגשת בקשת סיוע בדיורקריטריונ
 חלשנת הלימודים תשע"

 
 זכאות להגשת בקשה: .1

 זכאות כללית: .א

  מנות מלגה ומעלה. 3מקבלים הסטודנטים מלגאים 

  שאינם מתגוררים במעונות הטכניון.סטודנטים 

 שר אין בבעלותם או בבעלות בן/בת זוגם דירה.סטודנטים  א 

 אזרחות ישראלית בעלי. 

  נקבעת על פי שיקולים אקדמיים ועל פי שיקולים לקבלת סיוע בדיור הזכאות
, בהתאם לגובה התקציב של סיוע סוציואקונומיים )אשר אינם בהכרח תלויים אחד בשני(

 .שנקבעהה חלוקהבכפוף למדיניות ו בדיור
 

 זכאות על בסיס סוציואקונומי: .ב

  מלגה ומעלה. מנות 3סטודנטים מלגאים המקבלים 
 .סטודנטים שאינם מתגוררים במעונות הטכניון 

 שר אין בבעלותם או בבעלות בן/בת זוגם דירה.סטודנטים  א 

 .בעלי אזרחות ישראלית 

  נקבעת על פי שיקולים אקדמיים ועל פי שיקולים לקבלת סיוע בדיור הזכאות
התקציב של סיוע , בהתאם לגובה סוציואקונומיים )אשר אינם בהכרח תלויים אחד בשני(

 .שנקבעהה חלוקהבכפוף למדיניות ו בדיור

 

 זכאות על בסיס אקדמי: .ג

  מנות מלגה ומעלה. 3סטודנטים מלגאים המקבלים 

 כאים להגיש בקשה מלגאים אשר ממוצע הציונים הינו בהתאם למפורט מטה:ז 

i. עבור סטודנטים בתואר תואר שני:  דיורלבקשת סיוע  מועמדות 

 בסמסטר הראשון ללימודיהם: ממוצע תואר ראשון  עבור סטודנטים חדשים
 .ומעלה 80

  עבור סטודנטים ותיקים בסמסטר השני ואילך ללימודיהם: ממוצע במהלך
 .ומעלה 85תואר שני 

ii.  עבור סטודנטים בתואר תואר דוקטורט:  דיור לבקשת סיועמועמדות 

  85עבור סטודנטים חדשים בסמסטר הראשון ללימודיהם: ממוצע תואר שני 
 .ומעלה

  עבור סטודנטים ותיקים בסמסטר השני ואילך ללימודיהם: ממוצע במהלך
 .ומעלה 85תואר דוקטורט 

  נקבעת על פי שיקולים אקדמיים ועל פי שיקולים לקבלת סיוע בדיור הזכאות
, בהתאם לגובה התקציב של סיוע סוציואקונומיים )אשר אינם בהכרח תלויים אחד בשני(

 .שנקבעהה חלוקהבכפוף למדיניות ו בדיור
  



 
  

 כללי קביעת הניקוד לסיוע בדיור: .2
נקבעת על פי שיקולים אקדמיים ועל פי שיקולים להגשת בקשה לסיוע בדיור הזכאות 

, בהתאם לגובה התקציב של סיוע סוציואקונומיים )אשר אינם בהכרח תלויים אחד בשני(
 .שנקבעהה חלוקהבכפוף למדיניות ו בדיור

 

 על בסיס אקדמי:קביעת הניקוד  כללי .א
 ניקוד עבור מלגה
 נקודות. 4 –מנות מלגה ומעלה  4סטודנט המקבל 
 נקודות. 3 –מנות מלגה  3סטודנט המקבל 

 
 ניקוד עבור עבודה בהוראה בטכניון

מלגאי המועסק בהוראה בטכניון, ביחידות תעסוקה, יקבל ניקוד בהתאם לטבלת יחידות 
 תעסוקה:

 

 תעסוקה מספר יח' ניקוד

 1 - 400 נקודה 1

 401 - 800 נקודות 2

 ומעלה 801 נקודות 3

 
 ניקוד עבור ציון במשאל המרצה הטוב

 

 
 מגיסטר –ניקוד עבור הישגים בלימודים 

  סטודנט לתואר מגיסטר הנמצא בסמסטר הראשון להשתלמותו ייבחן על פי ממוצע
 ציוניו בלימודי התואר הראשון ויקבל ניקוד בהתאם לטבלה שלהלן.

  סטודנט לתואר מגיסטר אשר השלים סמסטר אחד בביה"ס לתארים מתקדמים, בעל
ממוצע מלימודי  2/3ממוצע תואר נוכחי וממוצע תואר קודם, הציון ישוקלל עבורו לפי 

 ממוצע מתארים מתקדמים. 1/3הסמכה, 
 הניקוד יינתן לפי העמודה "תארים מתקדמים" בטבלת ניקוד ממוצע הציונים שלהלן.

  סטודנט לתואר מגיסטר אשר השלים שני סמסטרים לפחות בביה"ס לתארים
מתקדמים, ועדיין אין לו ציון התקדמות במחקר, יזכה בנקודות רק על פי ממוצע 

 הציונים המצטבר בתארים מתקדמים.

  סטודנט לתואר מגיסטר אשר השלים שני סמסטרים לפחות בביה"ס לתארים
מתקדמים, אשר יש לו ציוני התקדמות במחקר, הציון ישוקלל עבורו לפי הממוצע 

 המצטבר של הישגיו בלימודים ושל התקדמותו במחקר, בהתאם לטבלה שלהלן.
של חמישים אחוזים ולהישגים במחקר יינתן משקל להישגים בלימודים יינתן משקל 

 של חמישים אחוזים.
  

 סוג התרגול ניקוד

 מתרגל מצטיין נקודה 1

 מתרגל מצטיין פקולטי נקודות 2

 מתרגל מצטיין מתמיד נקודות 3



 
 

 דוקטור –ניקוד עבור הישגים בלימודים 

  סטודנט לתואר דוקטור הנמצא בסמסטר הראשון להשתלמותו ייבחן על פי ממוצע
 הציונים המשוקלל של תואר המגיסטר. הציון ישוקלל עבורו בהתאם לטבלה שלהלן.

 ור אשר סיים סמסטר אחד, או נמצא בסמסטר השני ומעלה, סטודנט לתואר דוקט
דוקטור.  1/3מגיסטר,  2/3וצבר פחות ממחצית הנקודות הנדרשות, ישוקללו ציוניו לפי 

ממוצע זה )מצטבר( ישוקלל עם הציון המצטבר עבור התקדמות במחקר. להישגים 
 אחוזים. 75 אחוזים ולהישגים במחקר יינתן משקל של 25בלימודים יינתן משקל של 

  סטודנט לתואר דוקטור אשר צבר יותר ממחצית הנקודות הנדרשות, ייבחן על פי
הממוצע המצטבר של הישגיו בלימודים ושל ציוני ההתקדמות במחקר, בהתאם 

אחוזים ולהישגים  25לטבלת הניקוד שלהלן. להישגים בלימודים יינתן משקל של 
 אחוזים. 75במחקר יינתן משקל של 

 ואר דוקטור במסלול המיוחד אשר נמצא בסמסטר הראשון להשתלמותו, סטודנט לת
 ייבחן לפי ממוצע ציוניו בלימודי התואר הראשון ויקבל ניקוד בהתאם לטבלה שלהלן.

  סטודנט לתואר דוקטור במסלול המיוחד אשר השלים סמסטר אחד בביה"ס לתארים
ציוני ההתקדמות מתקדמים, ייבחן לפי ציון הממוצע המצטבר של המקצועות ושל 

אחוזים  50במחקר, בהתאם לטבלה שלהלן. להישגים בלימודים יינתן משקל של 
 אחוזים. 50ולהישגים במחקר 

 
 :טבלת ניקוד ממוצע הציונים

 

ניקוד  עבור ממוצע  ממוצע
השכלה קודמת לתואר 

 שנלמד בטכניון

ניקוד  עבור ממוצע 
השכלה קודמת לתואר 
שנלמד במוסד אקדמי 

 הטכניוןשאיננו 

 ניקוד עבור ממוצע
או  מצטבר בתואר הנוכחי

מחושב על פי שקלול עם 
 התארים הקודמים

85 2 2 0 

86 3 3 1 

87 4 4 2 

88 5 5 3 

89 6 6 4 

90 7 7 5 

91 8 8 6 

92 9 9 7 

93 10 10 8 

94 11 11 9 

95 12 12 10 

96 13 13 11 

97 14 14 12 

98 15 15 13 



 
ניקוד  עבור ממוצע  ממוצע

השכלה קודמת לתואר 
 שנלמד בטכניון

ניקוד  עבור ממוצע 
השכלה קודמת לתואר 
שנלמד במוסד אקדמי 

 הטכניוןשאיננו 

 ניקוד עבור ממוצע
או  מצטבר בתואר הנוכחי

מחושב על פי שקלול עם 
 התארים הקודמים

99 16 16 14 

100 17 17 15 

 
 

 :ציונים מספריים לצורך חישוב התקדמות במחקר
 ציוני התקדמות במחקר שאינם משפיעים על ממוצע המחקר:

 ל )חופשת לידה(, ש )שלבי גמר(, ח )לא דווח ציון(
 

 ציון התקדמות המחקר ציון מספרי

 א' מצוין 100

 ב' טוב מאוד 90

 ג' טוב 80

 
 :ניקוד נוסף עבור בן/בת הזוג

i.  עבור בן/בת הזוג משתלם/משתלמת בביה"ס לתארים מתקדמים בטכניון יינתן זיכוי
 של נקודה אחת.

 עבור בן/בת הזוג אשר מקבל/ת מלגה יינתן ניקוד נוסף כמפורט להלן:
 

 גובה המלגה ניקוד

 מנת מלגה 1 נקודה 1

 מנות מלגה 2 נקודות 2

 מנות מלגה 3 נקודות 3

 מנות מלגה ומעלה 4 נקודות 4

 
ii.  הזכאות לסיוע עבור בן זוג המשרת שירות חובה בצבא בתקופה החופפת לתקופת

 על שרות חובה(מצה"ל תינתן תוספת של נקודה אחת. )עליך לצרף אישור  בדיור
 

 ניקוד נוסף עבור פעילות בארגון הסטודנטים
 פעילים בארגון הסטודנטים, שימציאו אישור על כך, יקבלו תוספת של חצי נקודה.

  



 
 
 
 :סוציואקונומיעל בסיס כללי קביעת הניקוד  .ב

 טו:חישוב הכנסה חודשית ברו
סך שווי מנות המלגה של הסטודנט, בשווי ערך שקלי לפי סטאטוס לימודים על 

)אשר יכולה להשתנות מסמסטר לסמסטר( + שכר  שווי מנת מלגה חודשיתטבלת  פי
 .ברוטו של בן הזוג + שכר תרגול+ הכנסה אחרת

 
 קביעת ניקוד על פי הכנסה לנפש

 .חישוב הכנסה לנפש
 

 חריגים .ג
דיקן ביה"ס יוכל לשקול בקשה חריגה במקרה של משתלם אשר אינו עונה על התנאים למגורים 

 ה נסיבות אובייקטיביות המצדיקות זאת.במעונות, אם תהיינ
 

 לפרטים ובירורים ניתן לפנות אל:
 ללשכת דיקן ביה"ס לתארים מתקדמים

 gradsc@technion.ac.il (, או באמצעות דוא"ל לכתובת:2478829-04) בטלפון

https://graduate.technion.ac.il/scholarships-and-housing/scholarships/information-scholarship
mailto:gradsc@technion.ac.il

