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)מרכזי צעירים וארגונים מוסדיים(    לתואר ראשון נוהל מלגות עידוד הרשמה
 לשנה"ל תשפ"ב  

המלגות תינתנה לארגונים שבהסכם מול המכללה ולפונים באמצעות מרכזי  ב בשנה"ל תשפ"
 הצעירים ברשויות המקומיות. 

 רשימת המוסדות שבהסכם:

 רפאל  ישקר 

 רכבת ישראל  אלביט 

 נמל חיפה  קרנות השוטרים 

 חברת חשמל  חבר 

 מס הכנסה בזק+ תקשורת 

 מע"מ  בהצדעה 

 מד"א  עריית עכו 

 תקשוב   מועצה מקומית מטה אשר 

 באב קום  מועצה מקומית מעלה יוסף 

 כיבוי אש  עריית נהרייה 

 רפאל  קופת חולים כללית 

 התאחדות בתי המלאכה והתעשייה קופת חולים לאומית 

 עריית שלומי   קופת  חולים מאוחדת 

 עריית  קרית ביאליק  בית חולים נהרייה 

 סופר פארם   בית חולים מזרע 

  בית חולים רמבם 
 *המכללה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הרשימה.

 מרכזי צעירים: 

 כלל מרכזי הצעירים. 

 כל הרשום מעלה, בכפוף לרשימה המוצגת במחלקת השיווק

  פעם אחת בלבדמלגת העידוד המוסדית ומלגת העידוד של מרכזי הצעירים ניתנת בכל שנה  כללי:
 במסגרת החלטות הנהלת המכללה במטרה לקדם הרשמה למכללה האקדמית גליל מערבי .    

 מלגה  
 

 שיטה

 פרסום המלגה בתכנית הפרסום של המכללה.  .1

כרשימת מומלצים הנלוות לפרוטוקול. ובתנאי  שיעמדו  העברת שמות הנרשמים  ות.ז .2

למחלקת הדקנט. הקבצים יועברו   PDFבתנאי מלגות העידוד .אלה יועברו כקובץ סגור  ב

 חתומים ע"י מנהלת שיווק. 

 הרשימה תיבדק בדקנט בנוגע לקיום המסמכים במערכת טרם הזנת המלגה.  .3

ידי מחלקת השיווק יחתום מול  נספח א'. סטודנט אשר הומלץ על   –כתבי התחייבות  .4

למלגת עידוד אשר מנגיש את העקרונות של מלגות    מקוון התחייבות כתבהדקנט על 

 העידוד.  
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 תקציב:

 להחלטות הנהלה אשר יפורטו בפרוטוקול החלטות. מתעדכן מידי שנה בהתאם 

 . *גובה המלגה: עשוי להשתנות מידי שנה

 גובה המלגה  סוג מלגה 
 ₪ חד פעמי  1000 עידוד מוסדי 

 ₪ חד פעמי  1000 מרכז צעיריםעידוד 
 ₪   1000פעימות של   3 עידוד מוסדי קרנות שוטרים/כיבוי אש 

 מי זכאי להגיש בקשה למלגה?

סטודנטים הנרשמים למכללה ויש להם זיקה לרשימת הארגונים בהסכם כפי שמצוין בנוהל   •

 מלגה זה.  

 לאישור מלגה: קריטריונים 

 נ"ז  25מינימלי של  תהייה בהיקף   בתשפ"בשנת הלימודים  סטודנטים שתוכנית לימודיהם   •

 )או תכנית מלאה לפי המוגדר בחוג(. 

   שילם את דמי הרווחה למכללה. •

מהמוסדות  • לאחד  השתייכותו  על  המעידים  הסטודנט  ע"י  תעודה  מסמך/  המצאת 

הש ההרשמה  שביום  כך  על  להעיד  צריך  המסמך  בהסכם.  המועמד המשתתפים  תייך 

 . ויש למסור לשיווק בעת ההרשמה לאחד הארגונים המפורטים מעלה

 סטודנט שהתקבל ולומד מן המניין/ על תנאי.   •

 ביטול זכאות למלגה:  

הורשע הסטודנט בוועדת המשמעת בעבירה שבגינה נפסלה זכאותו למלגה, במקרה שלעיל יאלץ  .1

 הרשעתו.להשיב את חלקה היחסי של המלגה ממועד  

סטודנט אשר הפסיק לימודיו, או הופסקו לימודיו מכל סיבה שהיא תבוטל מלגת העידוד או  .2

 מלגת הסיוע הכלכלי.  

 ביטל הסטודנט תשלום דמי רווחה למכללה תיגרע המלגה..3

 כפל מלגות

במקרה שסטודנט התקבל לתכנית במימון שכר לימוד מלא מטעם המכללה ,   -ככלל •

 החלק של המכללה במלגת העידוד יהווה מצ'ינג יחסי מול הקרן ולא יתאפשר כפל מלגה.

 

 להלן מטריצה אשר מבהירה את כפל המלגות מול מלגות מאותו סוג, והטבות רישום: •

עידוד רישום דרך  הטבת יום פתוח סוג מלגה 

 מרכזי צעירים

הטבת חיילים  מלגת מוסדי

משוחררים 

 ושירות לאומי
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יש כפל הטבה עם   עידוד מוסדי  

 מלגה 

אין כפל ) גם אם  אין כפל

מוסדות   2מגיע מ 

 מזכים(

זכאים אך אין  

כפל בין משרדים 

ממשלתיים. ולכן 

חימ"ש יקבלו את 

המלגה בשנה ב'  

 תשפ"ג  ללימודים

עידוד רישום דרך 

 צעיריםמרכזי 

יש כפל הטבה עם  

 מלגה 

 1זכאות פעם 

 מהפנייה אחת 

זכאים אך אין   אין כפל 

כפל בין משרדים 

ממשלתיים. ולכן 

חימ"ש יקבלו את 

המלגה בשנה ב'  

 תשפ"ג  ללימודים

 

 למועמד שלא קיבל מלגה: תהליך ערר 

 וועדת הערר בראשות מנכ"ל המכללה  

 במערכת :  ה הזנת מלג

 לכרטיס שכר הלימוד של הסטודנט ותשמש לשכר הלימוד בלבד.ככלל המלגה מוזנת  

 הזנת המלגה תבוצע בתנאים הבאים: 

 . הסדיר הסטודנט הרשמתו, לרבות תשלומי המקדמה והתשלומים הנלווים  .1

שילם הסטודנט את מלוא שכ"ל לשנה"ל , ייזקף סכום המלגה לזכותו בכרטיס שכ"ל   .2

 ויועבר לשנה"ל העוקבת. 

שילם הסטודנט את מלוא שכ"ל לשנה"ל ונמצא בשנה האחרונה ללימודיו, המכללה   .3

   לסטודנט לחשבונו הפרטי. תעביר את סכום המלגה  

 חתם על כתב התחייבות לקבלת מלגה בדקנט בו מוגדרות חובותיו לקבלת המלגה  .4

 מועד ההזנה : 

   2202ספטמבר  

לאומי שירות  הטבת  וזכאי  משוחררים  חיילים  ב    -**  תתבצע  שנת  22/10/2022ההזנה  ,תחילת 
 לימודים תשפ"ב

 במקרה של סטודנט שקיבל הטבת ממדים ללימודים יפנה ליעוץ בדקנט בנושא המלגה  •

 

 הערות:

חיילים משוחררים שיצהירו בפניי מחלקת השיווק בזמן רישום בנוגע לתאריך גיוס ושחרור, תוזן  
בשנה   הביטחון  משרד  מטעם  ההחזר  בהטבת  לפגוע  שלא  מנת  על  בתשפ"ב  שלהם  העידוד  מלגת 

 הראשונה.

  -לידיעה

 דיווח לרשויות המס הינו באחראיות הסטודנט לפי פקודת מס הכנסה.   
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 נספח א' 

 טופס אישור לסטודנט לזכאות למלגת עידוד מוסדית או מרכז צעירים

 ב תשפ" ארגונים מוסדיים/ מרכז צעיריםמלגת עידוד  -אישור לסטודנט
 

      ת.ז       לאשר כי _________ )שם המועמד( הריני

 הבאים: על פי התנאים    **באופן חד פעמי  ₪    1000בסך    ארגונים מוסדיים/ מרכז צעיריםת עידוד  זכאי למלג

  במימוש הרשמה ללימודים בתשפ" .1

 הסדיר הסטודנט הרשמתו, לרבות תשלומי המקדמה והתשלומים הנלווים .  .2

   (.מובנית של החוג  )או תכנית נ"ז  25מינימלי של בהיקף עריכת מערכת  .3

מרכזי צעירים אשר      inwiseאו מתוקף רישום במערכת  ות בהסכם  זכאות מתוקף רשימת המוסד .4

 בממשק עם מידע המועבר לשיווק

המשתתפים  .5 מהמוסדות  לאחד  השתייכותו  על  המעידים  הסטודנט  ע"י  תעודה  מסמך/  המצאת 

בהסכם. המסמך צריך להעיד על כך שביום ההרשמה השתייך המועמד לאחד הארגונים המפורטים 

 מעלה. 

תנאי. סטודנט בסטטוס "שומע חופשי" אינו סטודנט שהתקבל ולומד בסטטוס מן המניין/ על  .6

 זכאי למלגות. 

הורשע הסטודנט בוועדת המשמעת בעבירה שבגינה נפסלה זכאותו  המלגה עלולה להתבטל באם   .7

 למלגה, במקרה שלעיל יאלץ להשיב את חלקה היחסי של המלגה ממועד הרשעתו.

 המלגה עלולה להתבטל במידה וסטודנט עזב לימודים או הועזב/נשר.  .8

 פל מלגות:כ
 . עם הטבת היום הפתוח המוסדית/ מרכז צעירים לבין כפל בין מלגת הרשמה  קיים 

 אין כפל מלגה בין מלגת מוסדיים לבין מלגת מרכז צעירים. הזכאות היא יחידה.
  1000***  זכאים מטעם קרנות השוטרים וכיבוי אש אשר זכאים למלגה תלת שנתית *

 

 2022ספטמבר   מועד ההזנה :

 תצהיר לחיילים משוחררים/זכאי הטבה של שירות לאומי: 

 22/10/2022, באוקטובר גהריני לאשר כי ידוע לי שזיכוי המלגה יבוצע בתחילת שנת הלימודים תשפ"

 
 

 בברכה,
 
 

 מחלקת שיווק                                                                            מחלקת הדקנט 
___                                                        __                  _______ 
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