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 לשנה"ל תשפ"ב   לתואר ראשון בני ובנות משפחה נוהל מלגות עידוד 

 המלגות תתאפשר קבלת מלגה לבני משפחה אשר לומדים במכללה. ב בשנה"ל תשפ"

 שיטה

 פרסום המלגה בתכנית הפרסום של המכללה.  .1

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

למחלקת הדקנט. הקבצים יועברו   PDFאלה יועברו כקובץ סגור  ב בתנאי מלגות העידוד .

 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.  

 

 תקציב:

 להחלטות הנהלה אשר יפורטו בפרוטוקול החלטות. מתעדכן מידי שנה בהתאם 

 מקור תקציבי מלגות עידוד הרשמה. 

 . *גובה המלגה: עשוי להשתנות מידי שנה

 גובה המלגה  מלגה סוג 
 שנות לימודים 3*עד   ₪  600 בני ובנות משפחה עידוד 

 

 מי זכאי להגיש בקשה למלגה?

יציגו ת.ז + ספח המעיד על הקשר המשפחתי. • ונרשמות למכללה אשר  מחלקת    נרשמים 

 השיווק ימליצו על הזכאים 

 לאישור מלגה: קריטריונים 

)או תכנית    נ"ז  25מינימלי של  תהייה בהיקף    בתשפ"בשנת הלימודים  תוכנית לימודיהם   •

 מלאה לפי המוגדר בחוג(. 

   את דמי הרווחה למכללה. מושיל •

 הימצאות מסמך ת.ז כולל ספח סרוק במערכת בעת ההרשמה. •

 סטודנט שהתקבל ולומד מן המניין/ על תנאי.   •

 ביטול זכאות למלגה:  

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

 להשיב את חלקה היחסי של המלגה ממועד הרשעתו.

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
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 כפל מלגות

טודנט התקבל לתכנית במימון שכר לימוד מלא מטעם המכללה ,  במקרה שס -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 

 צעיריםמרכזי 

הטבת חיילים  מלגת מוסדי

משוחררים 

 ושירות לאומי

עידוד לבני ובנות 

   משפחה

יש כפל הטבה עם  

 מלגה 

אין כפל תינתן 

 הגבוה מביניהן 

אין כפל תינתן 

 הגבוה מביניהן 

 למלגה זכאים 

 

 במערכת :  ה הזנת מלג

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

 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  

 

  -לידיעה

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

 בני ובנות משפחה טופס אישור לסטודנט לזכאות למלגת 

 בני ובנות משפחה מלגת עידוד  -אישור לסטודנט
 

      ת.ז       לאשר כי _________ )שם המועמד( הריני

 הבאים: על פי התנאים  **באופן חד פעמי ₪  600בסך  בני ובנות משפחה ת 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.

 וספח במעמד הרישום  סריקת ת.ז ובנות משפחה במלגת בני  .6

סטודנט שהתקבל ולומד בסטטוס מן המניין/ על תנאי. סטודנט בסטטוס "שומע חופשי" אינו  .7

 זכאי למלגות. 

הורשע הסטודנט בוועדת המשמעת בעבירה שבגינה נפסלה זכאותו  המלגה עלולה להתבטל באם   .8

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

 המלגה עלולה להתבטל במידה וסטודנט עזב לימודים או הועזב/נשר.  .9

 כפל מלגות:
 .הטבת היום הפתוח לבין  למלגת בני ובנות משפחהכפל בין מלגת הרשמה  קיים 

, ובנות משפחהמלגת בני    או מלגת מרכזי צעירים )אחת מבין שתיהן( עם    מלגה בין מלגת מוסדיים  כפל  אין
 .  תינתן הגבוהה מביניהן

 שח מידי שנה ועד שלוש שנים במהלך התואר הראשון 600ב***  זכאים 
 

 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 
___                                                        __                  _______ 

 

 


