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 מידע לסטודנטים/יות  4מלגת קרן קורונה 

 סטודנט/ית יקר/ה,

אנא קראו בעיון את נוהל המלגה והקפידו על ביצוע ההנחיות במדויק להגשה תקינה של הבקשה. 
 בהצלחה 

 בכפוף לנוהל זה.המלגה מיועדת גם לנרשמי סמסטר אביב , 

 מבוא: 

נוהל מלגת קורונה הוגדר כמתן מענה בנסיבות המשבר והשלכותיו על מצבם הכלכלי של חלק 
  .בשנת הלימודים תשפ"א  ואר ראשוןלת מהסטודנטים

 
 לוח הזמנים:

דרך המידע באופן מקוון  12:00בשעה   1.03.2021עד   9:00בשעה  22.2.2021מועדי הגשה : 
 4מלגת קרן קורונה  -אפשרויות נוספות –הסטודנטבפורטל האישי 

 
 14.3.2021 המלגות  תתכנס ב ועדת

 
 22.3.2021 -פרסום תשובות

 
 : המלגה מהות

 אשר הקצתה הנהלת האקדמית גליל מערבי חירום המלגות הנה מלגה במסגרת  4מלגת קורונה 
מהסטודנטים והאתגרים הכלכליים שמציבה תקופה זו לחלק כמענה להתמשכות הקורונה 

 במכללה.
 

 מי זכאי להגיש בקשה למלגה?

  נ"ז 30מינימלי של תשפ"א תהייה בהיקף בשנת הלימודים סטודנטים שתוכנית לימודיהם   

 קריטריונים לקביעת ניקוד לצורך זכאות למלגת קורונה:

תלושי שכר אחרונים , יוכח כי חלה ירידה בהכנסתו ברוטו בשיעור  5בהצגת  סטודנט אשר .1

 ו/או נפגע פוטנציאל ההשתכרות שלו גם באובדן שעות עבודה משמעותי.  ומעלה. 30% של 

ובתנאי שלא שב למקום  ואילך 2020באוקטובר  1החל מה או פוטר  מי שהוצא לחל"ת  .2

עבודתו באופן רצוף במהלך התקופה המדוברת ) מי שיצא לחל"ת לסירוגין לא זכאי להגיש 

    בקשה( 

 . 1להעדר ונאלץ לחזור על קורס סטודנט אשר חלה בקורונה ועקב מחלתו נאלץ  .3

במסמך חתום על ידי רואה  והוכח הכנסתו היחידהוזו שהנו עוסק פטור  –סטודנט עצמאי  .4

 –בהכנסתו בין החודשים יולי   30%מעל פגיעה בשיעור  של  חשבון או יועץ מס כי ניכרה

 2020אוקטובר 
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 ההדרכה להגשת המסמכים  המופיע מטה במסמך זה ) טבלת עזר (נא שימו לב לטבלת 

 מי אינו זכאי להגיש בקשה למלגה? 

 בסעיף מלגות סטודנט שהורשע בוועדת משמעת .1

 א"תשפהלימודים לשנת  אשר לא שילם דמי רווחהסטודנט  .2

בטווח המועדים  במעמד הגשת הבקשה אי הגשת מסמכים באופן מלא כנדרש .3

 גשה.הרסמו כזמן הושפ

 אי עמידה בלוח הזמנים להגשת המלגה .4

סטודנטים שלימודיהם מומנו או עתידים להיות ממומנים במלואם בשנת הלימודים  .5

דוגמאות למימון מלא של שכר לימוד : המוסד לביטוח לאומי, צה"ל כמקום  תשפ"א.

קום העבודה ,מימון משרד ממשלתי ) מנהל הסטודנטים משירות קבוע, מימון מ

סעיף זה אינו כולל ממוני מצטייני ות"ת מכינות. ,  קרן קצירימון , מבמשרד הקליטה(

 חיילים משוחררים ומשרתי שירות לאומי למימוןאת זכאי משרד הביטחון 

אם הסתבר שהיקף קבלת המלגות עולה על גובה שכר לימוד כפי שמפורסם ע"פ מל"ג  .6

 רשאית המכללה לגרוע את המלגה. בתשפ"א ,

 בשנת הלימודים תשפ"א. 3קרן קורונה  שקיבל את מלגתסטודנט  .7

 ככלל לא תינתן השלמת מסמכים לאחר המועד האחרון להגשת הבקשה

 תהליך ערר על החלטת הוועדה

ניתן לערער עד עשרה ימים מיום  בכפוף לנוהל מלגות סיוע כלכלי ובהתאם לתקנון המלגות

 באפריל. 10 ולא יאוחר מיום  קבלת התשובה.

 הערות:

  לא תינתן אפשרות נוספת להיכנס לבקשה המקוונת  ו/ או לשנות ולהוסיף פרטים או
 נתונים לאחר שליחת טופס הבקשה.  

 אי הגשת מסמכים במלואם תגרור פסילת הבקשה ואי בדיקתה 

  המעודכן במערכת המכלול. הסטודנט/ית החלטות ועדת המלגות ישלחו למייל 

 טבלת עזר להגשת מסמכים למלגה 

 הערות מסמכים שיש לצרף  קריטריון לבחינת בקשה

פגיעה בהיקף ההכנסות  -שכירים

 ברוטו

 אחרונים  ברצף יצורפו  תלושי שכר

 + 2021ינואר -2020ספטמבר

 צילום ת.ז וספח פתוח.

 

יש לשים לב שהמסמך 

המצורף עם שם מלא 

וכל העמודים נכללים 

 בו.
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או  חדש הוצאו לחל"ת -שכירים

 2020אוקטובר  1פוטרו מ 

מכתב יציאה לחל"ת הכולל תאריך ופרטים  .1

 מלאים של הסטודנט 

מסמך מביטוח לאומי  יצרפו   -מפוטרים וחל"ת .2

 המפרט חודשי אבטלה. 

 + צילום ת.ז וספח פתוח

המסמכים יתייחסו 

רק לחל"ת או פיטורין 

בתקופה : אוקטובר 

 2021ינואר  -2020

 .כולל 

 

אישור רפואי אשר מפרט את תקופת  .1 ממחלת הקורונה יםנפגע

 המחלה מתאריך ועד תאריך.

אישור מהמחלקה האקדמית על הפסקת  .2

 קורס עקב תקופת היעדרות ממחלה .

 + צילום ת.ז וספח פתוח

מדובר במחלה 

והיעדרות בשנה"ל 

 תשפ"א בלבד 

צהרה ומכתב אישי המפרט את סוג ה .1 עצמאים

הפגיעה  העסק וכיצד באה לידי ביטוי

 בעסק.

מסמך מרו"ח או יועץ המס אודות  .2

הכנסות העסק) עוסק פטור בלבד( 

-בין החודשים יולי ופירוט ההכנסות

תוך ציון שיעור  2020אוקטובר 

 .הפגיעה

יש להקפיד לצרף את 

 שני המסמכים:

הראשון חתום ע"י 

הסטודנט ומהווה 

הצהרה והשני, 

חתום ע"י רו"ח או 

 יועץ מס בלבד.

 

 חות בלבד אך מופנה לסטודנטים/יות מעלה הופיע בלשון זכר מטעמי נו כל האמור

 כאחד/ת.
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