
 
  דקנט הסטודנטים

 

 תשפ"ג מלגת המכללה לשנת  –מלגת סיוע כלכלי מידע לסטודנט בנושא דף 

 הרשום מטה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ** 
 פרסום המלגה        

 . דיקנט הסטודנטיםפרסום המלגה על ידי 

 בחוגים חינוך וקרימינולוגיה.  תשפ"ג יתחילו את לימודיהם בשנים ב'/ג', כולל תואר שני  מחזור א': מיועד לסטודנטים שבנה"ל •

 31/08/2022-ועד ה  1/8/22 -החל מה תקופת ההגשה   •

 .9:00בשעה  1/09/2022סגירת המלגה בתאריך  •

 מלגת המכללה   –אפשרויות נוספות  – המידע האישי דרך -הרישום יתבצע באופן מקוון בלבד  •
 מי זכאי להגיש בקשה  

 יין/על תנאי.  נסטודנט שהתקבל ולומד בסטטוס מן המ •

 דמה והתשלומים הנלווים.הסדיר הסטודנט הרשמתו, לרבות תשלומי המק •

 .הסדיר הסטודנט תשלום דמי רווחה •

 נ"ז ומעלה לשנה. 20סטודנט מחויב בהיקף לימודי אקדמי של  •

על ידי גורם חיצוני למכללה כגון: ביטוח לאומי, צה"ל, ממומנים מטעם משרד ממשלתי,   50%אינם ממומנים מעל  ו סטודנט שלימודי •
 .מקום עבודתו של הסטודנט

 .65 -סטודנט שממוצע ציוניו גבוה מ •
 

 אי זכאות למלגה 

 סטודנט בסטטוס "שומע חופשי" אינו זכאי למלגות )על פי תקנון מלגות המכללה( •

עבירה שבגינה נפסלה זכאותו למלגה, במקרה שלעי"ל   , סעיף מלגות, הסטודנט בוועדת המשמעתע עלולה להתבטל באם הורש המלגה  •
 יאלץ להשיב את חלקה היחסי של המלגה ממועד הרשאתו.

 המלגה עלולה להתבטל במידה והסטודנט עזב לימודים או הועזב / נשר. •
 כפל מלגות  
  –מלגת סיוע כלכלי  סוג מלגה 

 מלגת המכללה 

 אין כפל  פיס 
 אין כפל  גרוס 

 אין כפל  אירתקאא 
 אין כפל  קציר 

 אין כפל  מנהל הסטודנטים 
 אין כפל  אימפקט  

 *** המכללה שומרת לעצמה זכות לעדכן את הרשימה 
 כללי 

 .ייקבע על פי קריטריונים סוציו אקונומיים בהתאם לעמידה במבחן הכללי  גובה המלגה  •
 מותנית בביצוע שעות פעילות מעורבות חברתית בהתאם לגובה המלגה   קבלת המלגה •
 לאחר סיום הגשת כל הבקשות ובדיקת המסמכים. יום  21 -לא יאוחר מועדת המלגות תתכנס  •
   ופות לפי צורך.במידת הצורך הוועדה תתכנס לדון בבקשות דח •
 . החלטות הוועדה ירשמו בכרטיס הבקשה למלגה ויסוכמו בפרוטוקול מסודר שיחתם על ידי כלל חברי הועדה  •
מידע אודות מקורות מימון חיצוניים לסטודנט יוזן בכרטיס מלגה באופן אינפורמטיבי כדי שיהיה שקוף לוועדה בזמן הדיון  •

 בבקשת הסטודנט. 
 ימי עבודה ממועד וועדת המלגות  7לא יאוחר מ  –: מחזור א' חו לפונים  החלטות ועדת המלגות יישל  •

 מועד ההזנה : 
 . ביצוע שעות מעורבות חברתית נדרשות סיוםסטודנט אשר זכאי למלגה יקבל מכתב אודות זכאותו אך לא תוזן טרם  •
 ת המעורבות חברתית    /על ידי רכז •
 30/9/2023 -ולא יאוחר מה  ימים מיום אישור ביצוע שעות הפעילות 7כרטיס שכ"ל של הסטודנט עד תתבצע להזנת מלגה  •
 ד ,תחילת שנת לימודים תשפ" 17//202310ההזנה תתבצע ב  -** חיילים משוחררים וזכאי הטבת שירות לאומי •

 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 מלגת העידוד שלהם בתשפ"ד, על מנת   •
 שלא לפגוע בהטבת ההחזר מטעם משרד הביטחון בשנה הראשונה. 

 לפי פקודת מס הכנסה דיווח לרשויות המס הינו באחריות הסטודנט   – לידיעה •

 

 



 
  דקנט הסטודנטים

 מלגת מכללה לסיוע כלכלי גתשפ"   מסמכי מועמד

 :)הקפידו על דיוק ההגשה(  

 /אלמן/גרוש/ידוע בציבור  סטודנט נשוי  סטודנט רווק 

 צילום ת.ז. של הסטודנט/ית  
  צילום ת.ז של ההורים + ספח 

 הסטודנט ובן/בת הזוג + ספח צילום ת.ז של 

 אישור שירות בצה"ל/ שירות לאומי של הסטודנט  אישור שירות בצה"ל/ שירות לאומי 
חודשים אחרונים   3עובר ושב של הסטודנט  )עו"ש( עבור  

במידה  )חשוב שעל הדפים יופיע שם מלא של בעל החשבון. 
שם לא מופיע על הטופס, יש להוסיף אישור ניהול  הו

 חשבון.
. יש לסרוק את שלושת  לא יתקבל עובר ושב שאינו מאומת

 . PDFהדפים לקובץ אחד בפורמט 

חודשים   3עובר ושב של הסטודנט  )עו"ש( עבור  
אחרונים )חשוב שעל הדפים יופיע שם מלא של בעל  

שם לא מופיע על הטופס, יש להוסיף  הבמידה והחשבון. 
 אישור ניהול חשבון.

. יש לסרוק את  שאינו מאומתלא יתקבל עובר ושב 
 PDFשלושת הדפים לקובץ אחד בפורמט 

  חשבונות נפרדים, יש להציג את שניהם.  2במקרה של 
יש להציג אישור   - סטודנט שאינו בקשר עם ההורים

  בלבד מנוטריון 
 

סטודנט/ משפחת הסטודנט  אשר מוכר בשירותי רווחה  
תקף לחודש   -משירותי רווחהיש להציג מכתב חתום  

 הגשת הבקשה 

סטודנט/ משפחת הסטודנט  אשר מוכר בשירותי רווחה  
תקף לחודש   -משירותי רווחהיש להציג מכתב חתום  

 הגשת הבקשה 
יש   -ידה וברשותך רכב על שמך או על שם בת הזוג במ יש לצרף צילום רישיון רכב   -במידה וברשותך רכב על שמך

 לצרף צילום רישיון רכב 
 סטודנט: אישור הכנסות 

תלושי שכר אחרונים של הסטודנט )את שלושתם יש   3*
 PDFלסרוק לקובץ אחד בפורמט 
 (  2020/2021)*סטודנט עצמאי יצרף שומת מס  

 
יש להציג  אישור מביטוח לאומי  -*סטודנט אשר לא עובד 

 "מעמד לא עובד" תקף לחודש הגשת הבקשה.  
 

* אישור על הכנסות מביטוח לאומי )קצבת נכות/ זקנה/  
 מזונות/הכנסות אחרות( 

 סטודנט: אישור הכנסות 
 תלושי שכר אחרונים שלך   3*

 של בן/ בת הזוג  וגם
 PDFט שלושתם יש לסרוק לקובץ אחד בפורמ

)*סטודנט עצמאי )או בן/בת זוג עצמאי( יצרף שומת מס  
2021- 2020 

אישור מביטוח לאומי "מעמד לא   -*לסטודנט לא עובד
עובד" גם בנוגע לבן/בת  הזוג תקף לחודש הגשת  

 הבקשה  
* אישור על הכנסות מביטוח לאומי )קצבת נכות/ זקנה/  

 מזונות/הכנסות אחרות( גם של בן/בת הזוג 
 יצורף חוזה שכירות   -סטודנט שוכר דירה

 אישור מהעירייה  -*מגורים בשיקום שכונות
 ואישור משכנתא   סטודנט שדירה בבעלותו יציג אישור נכס

 יצורף חוזה שכירות   -סטודנט שוכר דירה
 אישור מהעירייה  -*מגורים בשיקום שכונות

ואישור    סטודנט שדירה בבעלותו יציג אישור נכס
 משכנתא 

המתגורר   26לסטודנט רווק עד גיל  הוריםאישור הכנסות 
 : עם הוריו/או אחד מהם

תלושי שכר אחרונים של שני ההורים )יש לסרוק את   3*
 (PDFשלושתם לקובץ אחד בפורמט 

 ( 2019-2020)*הורה עצמאי תצורף שומת מס 
יש לצרף אישור מביטוח לאומי    -*באם הורה לא עובד

 "מעמד לא עובד" 
ל הכנסות מביטוח לאומי של שני ההורים   * אישור ע

)קצבת נכות/ שארים/    זקנה/ מזונות/ הבטחת הכנסה/  
 הכנסות אחרות( 

 

 

 

 

 

 

 

 לא תידון בוועדת המלגות.  -בקשה שלא תמולא כנדרש או שלא יצורפו אליה כל האישורים  

 להשלמת מסמכיםקבלת הודעה רשמית מדיקנט הסטודנטים עבור דרישה מרגע ימי עבודה  5השלמת מסמכים תתאפשר למשך 

 סירקו ושימרו את כל המסמכים לפי נושאים אותם עליכם לצרף לבקשה.  .1

לשמור את הסריקה   ישתלושי שכר,  3בצירוף   . לדוגמא:ניתן לצרף קובץ אחד לכל נושא,  .2

 בקובץ אחד.  

 "צרף מסמכים". –כל המסמכים הנדרשים יועברו סרוקים ב  .3


