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 מלגת האקדמיה ללשון העברית 

 על שם ראובן אוחנא ז"ל

 

 

 תקנון הפרס

 

 א. על המלגה

היא מלגה לתלמידי התואר הראשון בחוגים  מלגת האקדמיה ללשון העברית על שם ראובן אוחנא

ללשון העברית באוניברסיטאות בישראל. המלגה מוענקת בפעם הראשונה בשנת תשע"ט. המלגה 

 ממומנת מכספי בני משפחת ראובן אוחנא ז"ל להנצחת זכרו.

 

 ב. ועדת המלגות וסמכויותיה

הזוכים במלגות, מספר  תפקיד הוועדה לטפל בכל הנושאים הנוגעים למלגות, ובכלל זה בחירת

המלגות שיוענקו בשנה, גובה המלגות, וכן כל שאר העניינים המנהליים והארגוניים הכרוכים 

 בהענקתן, ובכלל זה מינוי מרכז לוועדה. 

 החלטות הוועדה סופיות ואי אפשר לערער עליהן. •

 חברי ועדת הפרס רשאים לשנות את תקנון הפרס בהחלטה פה אחד. •

 

 ג. הזכאות למלגה

 המלגות מיועדות למי שעומד בשלושת התנאים האלה במצטבר:

תלמיד השנה השנייה או השלישית של התואר הראשון בלשון העברית באוניברסיטאות  •

 בישראל; 

 כלכלית של ישראל;-תלמיד המגיע מהפריפריה הגאוגרפית או החברתית •

 בעל הישגים טובים בלימודים;  •

 

 ד. תנאי המלגה וסכום המלגה

 מלגות. 4–2תעניק האקדמיה  בכל שנה •

 ועדת המלגות תקבע בכל שנה ושנה את סכום המלגה ואת מספר הזוכים. •

 הוועדה רשאית להעניק את המלגה שנתיים רצופות לאותו התלמיד. •

אם בשנה כלשהי לא תמצא הוועדה מועמד או מועמדים העומדים בתנאי הזכאות למלגה או   •

היה הוועדה רשאית להעניק את המלגה למי שתראה מכל סיבה אחרת שתחליט עליה הוועדה, ת

לנכון )גם למי שלומד לתואר שני או שלישי(, ובלבד שההחלטה על הזוכה תתקבל בוועדה פה 

 אחד. 
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 ה. נוהל הגשת בקשות

 המועמדים ימלאו את טופס הבקשה למלגה ויצרפו לטופס את המסמכים האלה:

 מכתב המלצה של ראש המחלקה )החוג( .1

 מטעם המוסד ובו תאריך תחילת הלימודים מסמך רשמי .2

 קורות חיים מפורטים .3

 תמונת דרכון צבעונית .4

 תצלום ת"ז כולל הספח המעיד על מקום המגורים .5

 גיליונות לימודים רשמיים וחתומים של המועמד )גיליון ציונים(. .6

הצהרה אישית של המועמד, ובה שני חלקים: בחלק הראשון יציג המועמד את עצמו,  .7

תיו מלימודיו ואת תוכניותיו לאחר סיום התואר הראשון; בחלק השני יצהיר את ציפיו

המועמד שהוא מתחייב להשתתף בטקס הענקת המלגה ולציין בפרסומיו בשנים 

 הבאות את דבר קבלת המלגה.

 

 ו. ביטול המלגה 

ועדת הפרס רשאית לבטל את המלגה בכל עת אם התלמיד לא יעמוד בדרישות האקדמיות  •

או יפסיק את לימודיו באוניברסיטה )בין מיוזמתו בין מיוזמת האוניברסיטה מכל  והמנהליות

סיבה שהיא(. כמו כן תבוטל המלגה אם יתברר כי היא ניתנה על סמך מידע כוזב. בכל מקרה 

 של ביטול המלגה יחויב התלמיד להחזיר את הסכום שקיבל. 

 

 

 

 

 

 

 

 


