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 תשפ"ב   חוגיים נוהל מלגות עידוד   

 . החוג לממשל וחברה אזרחיתהחוגים: שימור, תיאטרון, כלכלה וניהול תואר שני, 

 ם הרשמה לחוגים  ודימלגת עידוד החוגי ניתנת במסגרת החלטות הנהלת המכללה  לק  כללי: 
   מסוימים אותם מבקשת המכללה לקדם          

 
 שיטה    

 פרסום המלגות.   .1

 . PDFהמתקבלים יועברו ממחלקת השיווק לדקנט בקובץ  .2

 .  לקבלת מלגה  כתנאי נספח א'  –כתבי התחייבות המתקבלים יחתמו על  .3

 מלגה זו כפופה לתקנון המלגות של המכללה  .4

 תקציב:

 גובה המלגה יקבע מידי שנה בהחלטת הנהלת המכללה לשנה העוקבת 

 גובה המלגה  סוג מלגה 
 ₪   8000 עידוד שימור 

 ₪   8000 עידוד תיאטרון 
₪  )מחצית במימון המכללה האקדמית     4000 עידוד כלכלה וניהול 

 חי( -תל
 ש"ח  5,000 עידוד ממשל וחברה אזרחית 

 ש"ח  1,000 עידוד הרשמה מוקדמת לאביב ולתשפ"ג 
 

 מלגה: לזכאות קריטריונים 

 . כהגדרתה בחוגאו תכנית מלאה בתשפ"ב     נ"ז  25היקף מינימלי של   .1

 סטטוס מן המניין/ על תנאי   .2

 . הסדרת תשלום דמי רווחה .3

 עמידה בקריטריונים הבאים : .4

או תואר אקדמי    80ממוצע בגרויות  ציון    –  שימורעמד בממוצע המינימלי המוגדר לכל חוג:   .א

ואר כלכלה וניהול תלאחר ראיון ראש חוג,     75ממוצע      1.02.22מיום   –  תיאטרון,  קודם

 בתואר בכלכלה במתכונת חד חוגית או דו חוגית. 85ממוצע מצטבר  -שני

ולתשפ"ג  ד עידו .ב לאביב  המוקדמת  החל    -הרשמה  שיירשמו  אלה  הם  למלגה  הזכאים 

 וישלמו דמי הרשמה בהתאם למפורט במצ"ב   31.1.2022ועד ה 8.12.2021מתאריך 

 ביטול זכאות למלגה:  

      חלקה היחסי של המלגה ממועד  ישיב  -בסעיף מלגות  הורשע הסטודנט בוועדת המשמעת    .1

 הרשעתו.        

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

 לגת הסיוע הכלכלי.  מ       
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 כפל מלגות

עידוד רישום דרך  הטבת יום פתוח סוג מלגה 

 מרכזי צעירים

הטבת חיילים  מלגת מוסדי

משוחררים 

 ושירות לאומי

אין כפל הטבה עם  עידוד שימור

 המלגה 

אין כפל הטבה עם 

 המלגה 

אין כפל הטבה עם 

 המלגה 

זכאים אך אין  

כפל בין משרדים 

ממשלתיים. ולכן 

חימ"ש יקבלו את 

  בשנה ב'המלגה 

 ללימודים 

אין כפל הטבה עם  עידוד תיאטרון

 המלגה 

אין כפל הטבה עם 

 המלגה 

אין כפל הטבה עם 

 המלגה 

זכאים אך אין  

כפל בין משרדים 

ממשלתיים. ולכן 

ימ"ש יקבלו את ח

  בשנה ב'המלגה 

 ללימודים 

עידוד כלכלה  

 וניהול תואר שני

אין כפל הטבה עם 

 המלגה 

אין כפל הטבה עם 

 המלגה 

אין כפל הטבה עם 

 המלגה 

לא רלוונטי במלגה  

 זו

 

 ערר על החלטת הוועדה 

 וועדה לאישורים מיוחדים במלגות עידוד : 

 מנכ"ל המכללה  .1

 הסטודנטיםדיקנית  .2

 מנהל משאבים  .3

הוועדה תמונה ע"י נשיא המכללה ותפקידה להמליץ לנשיא המכללה לאחר דיון בפנייה, 

 הענקת המלגה תהייה כפופה לאישור הנשיא.

 הזנת מלגה במערכת :  

 בלבד. 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

   העוקבת.ויועבר לשנה"ל  

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 : 

 ** 2022ספטמבר 

,תחילת שנת לימודים    17/10/2022ההזנה תתבצע ב    -חיילים משוחררים וזכאי הטבת שירות לאומי
 מנת שלא לפגוע בהטבת ההחזר מטעם משרד הביטחון בשנה הראשונה. , גתשפ"
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 ספח א' נ

 טופס אישור לסטודנט לזכאות למלגת עידוד חוגי  

 חוגי תשפ"במלגת עידוד  -אישור לסטודנט
 

      הריני לאשר כי _________ )שם המועמד(, ת.ז 

 הבאים: על פי התנאים  ת עידוד חוגי  בסך :_________________ זכאי למלג

 המלגה. ללימודים בתשפ"ב /  לחיילים משוחררים בתשפ"ג תוזן מימוש הרשמה  .1

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

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

 קריטריון הממוצע:  .4

 בבגרות 75ממוצע  –תיאטרון  .1

בתואר בכלכלה במתכונת חד חוגית  85ממוצע מצטבר  - עידוד כלכלה וניהול תואר שני .2

 או דו חוגית.

 או תואר אקדמי קודם  80ממוצע בגרויות  –ידוד שימור ע .3

סטודנט לפי תקנון מלגות המכללה  סטודנט שהתקבל ולומד בסטטוס מן המניין/ על תנאי. .5

 . בסטטוס "שומע חופשי" אינו זכאי למלגות

 מלגה זו מתבטלת במעמד ביטול לימודים או אי מימושם או מעבר לחוג שאינו מזכה במלגת עידוד.  .6

בוועדת המשמעת בעבירה שבגינה נפסלה זכאותו    הורשע הסטודנטהמלגה 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

 כפל מלגות:

  תיאטרון/שימור/כלכלה וניהול. אין כפל בין מלגת הרשמה לחוג לבין מלגות עידוד 

 בוהה מביניהן בכפוף לתקנון המלגות. אין כפל עם הטבת היום הפתוחמלגה הגתינתן ה . 

 של   -ככלל החלק   , המכללה  מטעם  מלא  לימוד  שכר  במימון  לתכנית  התקבל  שסטודנט  במקרה 
 ג יחסי מול הקרן ולא יתאפשר כפל מלגה. המכללה במלגת העידוד יהווה מצ'ינ

 מועד ההזנה :

 2022ספטמבר 

 תצהיר לחיילים משוחררים/זכאי הטבה של שירות לאומי: 

  17/10/2022הריני לאשר כי ידוע לי שזיכוי המלגה יבוצע בתחילת שנת הלימודים תשפ"ג, באוקטובר 

 בברכה,                                                                       
 
 

 מחלקת הדקנט                        מחלקת שיווק                                                                     
 


