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 לשנה"ל תשפ"ב  בני משפחהבקשה למלגת 

 

 

 

                                                           את הבקשות למלגת בני משפחה מקרבה ראשונה יש להגיש  

 במדור שכר לימוד  31.12.21עד לתאריך 

 :  שם משפחה
 
 

 : תעודת זהות : שם פרטי

 : שם משפחה קודם
 
 

 :  פלאפון\בעבודהטלפון  :  טלפון בבית

 
 : תואר ראשון

 

  משפטים 
  מדעי המחשב 
  מנהל עסקים 

  מדעי ההתנהגות 

  מנהל עסקים ותקשורת 

  ביטוח 
  בנקאות ושוק ההון 

  ניהול מערכות מידע 
  ניהול מערכות בריאות 
 

 

 : שנה פדגוגית 

 א 
 ב 

 ג 
 ד 

 
 : ____________________  סוג הקרבה המשפחתית_________________________  : שם קרוב המשפחה

 
 

 : _____________  מיקוד_______________________________________________   : מען להתכתבות
 
 

 _______________  : תאריך
 

 ______________________________  : חתימת הסטודנט
 

 

---------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

 לשימוש משרדי בלבד :  

 הוגש בתאריך : ______________ עודכן : ______________ 

   יש למלא טופס זה ולצרף אליו צילומי תעודת זהות של בני המשפחה המבקשים את המלגה  

 על כל אחד מבני המשפחה למלא טופס נפרד בצרוף צילום תעודת זהות 

 זכאים למלגה זו בני משפחה מקרבה ראשונה בלבד הלומדים במסלול האקדמי 

 תואר שני : 

  מנהל עסקים 

  משפטים 
  תקשורת 

  התנהגות ארגונית 

  בנקאות ושוק ההון 
  נדל"ן 

   לימודי משפט 
  ניהול מערכות בריאות 
  ניהול בגרונוטולוגיה 
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 נוהל כפל מלגות 

 טופס "נוהל כפל מלגות". כל סטודנט הזכאי למלגה או המגיש בקשה למלגה חייב לחתום על  

 המכללה האקדמית נתניה מעניקה מלגות מסוגים שונים.
היות והכספים העומדים לרשות המכללה להענקת מלגות מוגבלים ומאחר וקיימת דרישה רבה למלגות ישנה הגבלה על הסכום המקסימלי  

 שיכול לקבל סטודנט מלגה.
 

 סכום מקסימלי למלגות 
 ש"ח לסטודנט לשנה.  4,500ות שונות הינו הסכום המקסימלי המצטבר למלג .א

או כל מלגה    \ לכן הסטודנט הזוכה למלגת תושב נתניה + מלגת בני משפחה + מלגה על רקע כלכלי + מלגת בוגר מכינה + מלגת ספורט ו
 ש"ח. 4500נוספת אחרת הניתנת ע"י המכללה, יוכל להנות בסה"כ מסכום מצטבר מקסימלי למלגות בגובה 

 
ש"ח בהתאם לתנאים    14,000רש למלא חובת התנדבות חברתית על ידי המכללה יוכל לקבל מלגה מקסימלית כנ"ל עד לגובה  סטודנט הנד .ב

 שיקבעו ולהחלטת הנהלת המכללה.
 

סטודנט הממלא חובת התנדבות  חברתית על ידי המכללה והכספים עבור התנדבותו מועברים לחשובונו האישי, המתנהל בבנק, מחויב   . ג
 ומים אלו עבור תשלומי שכר הלימוד. להעביר סכ

 
 חריגים 

קיימים מקרים חריגים הנקבעים מידי שנה או שיקבעו ע"י הנהלת המכללה או ועדת המלגות שבהם המלגה תהיה גבוהה יותר על פי הסדרים  
 או הסכמים מיוחדים או מקרים חריגים במיוחד, ע"פ שיקול דעת המכללה.

 
 מלגת פרויקט המצוינות 

ש"ח )גובה המלגות מותנה בסכום התרומה שניתנת למכללה ע"י החברה    5000מקסימלית בפרויקט המצוינות תוכל להגיע עד לסך של  מלגה  
עבור הפרויקט ובהוצאות הישרות החלות על המכללה(. לכן סטודנט המקבל מלגת פרויקט המצוינות ובנוסף מלגות נוספות מהמכללה, יקוזז  

 גובה המלגות האחרות שקיבל מהמכללה.לו ממלגת המצוינות סכום ב
 

 מלגת הצטיינות הניתנת על בסיס הישגים בשנה קודמת מוגדרת כמלגה הניתנת בשנה שלאחריה )הנוכחית(.  הערה: 
 

 קיזוז מלגות המכללה 
שאושרה )או מלגות  במידה ותמצא זכאי למלגת מכללה מכל סוג שהוא ובמקביל תאושר לך מלגת פרויקט המצוינות, סכום מלגת המכללה  

 המכללה שאושרו(, יקוזזו מסכום מלגת פרויקט המצוינות ותהיה זכאי להפרש בלבד. הכל לפי "נוהל כפל מלגות". 
 

 טקסים להענקת מלגות 
הנני מאשר בחתימתי, כי מוסכם על ידי כי קבלת המלגה מכל סוג שהוא מותנת בהגעתי לכל טקסי הענקת המלגות שיתקיימו במכללה ויקבעו  

 ש"ח בגין כל היעדרות בעבור כל טקס.  500מעת לעת. ידוע לי כי יופחתו לי 
 

מלגות המכללה שמוענקות לסטודנט בנושאים השונים נשארות בשמן המקורי ובמהותן ואין פגיעה במלגות אלה הכול לפי "נוהל כפל   הערה: 
 תת כתוצאה מהקיזוז.מלגות". על הסטודנט לקבל החלטה האם יצטרף למלגת פרויקט המצוינות  המופח 

 
 ה שקראתי בעיון מסמך זה על כל חלקיו והנני מאשר בחתימתי את הסכמתי לכל תוכנו. \אני מצהיר

 
 ה שקראתי את "נוהל כפל מלגות" ומאשר זאת בחתימתי.\אני מצהיר

 
 :         _____________________  שם פרטי ומשפחה

 
 __:   ___________________ פקולטה ושנה פדגוגית 

 
 :                    _____________________תעודת זהות

 
 :                            _____________________תאריך

 
 :                         ______________________חתימה 
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