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 בקשת מלגה לשנה"ל תשפ"ב
 כללי .א

 
מלגה .1 להענקת  בסיס   הקריטריונים  על  בעיקרם  נקבעים 

 המצב הכלכלי. 
יוערך לפי הכנסה חודשית ברוטו בבית הוריו   המצב הכלכלי 
לסיוע   הזכאות  עצמו.  הסטודנט  ובמשפחת  הסטודנט  של 
נקבעת לפי המצב היחסי של הסטודנט בהשוואה לכלל מבקשי  

 הסיוע.
 

זכאי להגיש בקשת מלגה רק מי שהסדיר תשלומיו למכללה  .2
 וראת קבע. וחתם על טופס ה

 
בת זוגו רכב משנת ייצור \או ברשות בן\סטודנט שברשותו ו .3

 ואילך לא זכאי לקבלת מלגה.  2017
 

הוצאה.  .4 או  הכנסה  כל  לגבי  אישורים  לצרף  יש  לבקשה 
ו כראוי  ימולאו  שלא  אליהן או  \בקשות  יצורפו  לא 

האישורים הדרושים, תדחנה ולסטודנטים תישלח תשובה 
 עור עקב חוסר מסמכים. שלילית. לא ניתן להגיש ער

חקירות,   חברת  ידי  על  להיבדק  עשויה  הצהרותייך  נכונות 
,    במקרה של אי התאמות וחריגות מן האמת  המלגה תבוטל 

 והסטודנט עלול להיתבע לדין משמעתי, ולתביעה כספית. 
 

כל  .5 להחזיר  הסטודנט  יחויב  המלגה  ביטול   של  במקרה 
בתוספת   המלגה  חשבון  על  שקיבל  הצמדה סכום  הפרשי 

להחזרתה  ועד  הסטודנט  ע"י  המלגה  סכום  קבלת  מיום 
 .6%לביה"ס, ובצירוף ריבית שנתית של 

 
 המלגה תבוטל במקרים הבאים: 

על ידי הסטודנט  • נכונים שנמסרו  גילוי פרטים בלתי 
 )לאור הסעיף הקודם(.

בחשבון  • נלקחו  שלא  אחרים,  ממקורות  סיוע  קבלת 
 בעת הדיון בבקשה. 

 עדכון הפרטים שנמסרו ע"י הסטודנט.אי   •
 

והכספים   .6 היות  שונים.  מסוגים  מלגות  מעניקה  המכללה 
ומאחר  מוגבלים  מלגות  להענקת  המכללה  לרשות  העומדים 
הסכום   על  הגבלה  ישנה  למלגות,  רבה  דרישה  וקיימת 

 המקסימלי שיכול לקבל סטודנט במלגה.
 

ו .7 חלו  הלימודים  שנת  ובמהלך  שינויי \במקרה  יחולו  ם או 
 בת\או בן\בפרטים שנמסרו על ידך )כגון : אם קיבלת אתה ו

לרשותך מכונית, נסעת לחו"ל, רכשת דירה וכד'(, הנך  זוגך
 לדווח על כך בכתב.  ת\חייב

 
לערער על החלטת הוועדה יוכל   סטודנט המבקש  - ערעורים .8

בטופס  הובא  שלא  חדש  נימוק  יש  אם  רק  זאת  לעשות 
הבקשה  הגשת  מאז  במצבו   שינוי  חל  אם  או   , המקורי 

 הראשונה.
במועד  טפסים  הגשת  באי  שמקורם  ערעורים  יתקבלו  לא 

 שנקבע לכך.
 ערעורים יוגשו תוך שבועיים מיום מתן התשובה.

 
אינם .9 בטופס  הנשאלים  הפרטים  את   אם  נכונה  מציגים 

 ך הכספי, תוכל לצרף מכתב לטופס הבקשה.מצב
 

 הוראות טכניות:  .ב
 

בשאלות בהן יש שתי אפשרויות לתשובה סמן עיגול סביב התשובה   .1
המתאימה, או מחק את המיותר. בשאלות בעלות מספר תשובות 

 על המספר שלצד התשובה המתאימה.  Xסמן  
 

 \הקפד לענות על כל השאלות, לרבות אלו המתייחסות להורים ולבן .2
 בת הזוג. 

 
של הטופס.   דהקפ .3 על ההצהרה המופיעה בעמוד האחרון  לחתום 

 לא יטופל.   –טופס שאינו נושא חתימת הסטודנט 
 

 הינם לשימוש משרדי בלבד.   עי רקלהאזורים בע .4
 

 אישורים: .ג
 
רשאי  .1 הנך  מוחזרים.  אינם  הבקשה  לטופס  המצורפים  אישורים 

במקום  לטופס  ולצרפם  הנדרשים  האישורים  צילומי  להמציא 
לא  במקום.  יינתן  למקור"  "נאמן  אישור  המקוריים.  האישורים 

 יצולמו אישורים או טפסים במזכירות.
 

ו .2 מהמוסד \סטודנט  אישורים  ימציאו  עובדים  שאינם  הורים  או 
 לביטוח לאומי בלבד. 

 
אישורי הכנסות יש להגיש לגבי הכנסות הסטודנט, הכנסות הורי  .3

 בת הזוג כדקלמן :\הסטודנט והכנסות בן

עצמאיים  הכ • עובדים  על  על   –נסות  השומה  מפקיד  אישור 
ההכנסה שנקבעה לנישום בשנת המס האחרונה. אם מצורף 
אישור של השנה הקודמת לה נחיל עליו את ההתייקרות עד 

 .לשנה האחרונה

שכירים   • עובדים  של  משכורת   –הכנסות  תלושי  שלושה 
)מאפריל   אחרונים  שאינם   שכירים   ואילך(.  2021רצופים 

על  אישורים  להמציא  חייבים  משכורת  תלושי  מקבלים 
 הכנסתם מפקיד השומה.

מקצבאות   • ו  –הכנסות  הפנסיה  קצבת  גובה  על  או \אישור 
אישור על קצבת ביטוח לאומי )קצבת זקנה, קצבת שארים 

טוח הלאומי אינם באים במקום וכו'( אישורים על קצבת הבי
 אישורים על הכנסות מעבודה, מפנסיה וכו', במידה וקיימות.

קבועות • שונות    הכנסות  על   –וזמניות  בנקאיים  אישורים 
 , מחו"ל  אישורים   פיצויים  מזונות  דמי  תשלום  על  אישור 

 בנקאיים על קבלת דיבידנדים, רנטה וכו'. 

אין תיק מס הכנסה   –היעדר הכנסות   • תלמיד אשר להוריו 
 חייב להמציא אישור מתאים מפקיד השומה.

 
גיל   .4 מעל  הוריו  27סטודנט  בבית  גר  אינו  כל   ואשר  את  ימלא 

 ות ההורים. הפרטים כנדרש, אך פטור מהגשת אישורים על הכנס
 

חד איש לצרף אישור לגבי כל מקרה, בו צוין ש  –אישורים רפואיים   .5
 .מבני המשפחה נכה או זקוק לאשפוז לתקופה ארוכה

 
 . יש לצרף אישור או תעודה מתאימה  במקרה נכות של הסטודנט  .6

 
לוועדה   י\צרפ .7 שיסייע  אישור  הכלכלי,   כל  מצבך  את  להעריך 

 ואישורים לאימות הפרטים שציינת בטופס.
 

ועדת המלגות שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מסמכים נוספים  .8
לפי הצורך. חתימה על הטופס מהווה הסכמה מראש לכל דרישה 

 שכזו. 

מן לימודיו, עשויה לפסול את  זאי הצגת מסמכים והסברים אשר יסבירו להנחת דעת הוועדה  כיצד מתקיים הסטודנט ב שים לב : 
* יש לצרף הסברים למימון יתרת שכר הלימוד. * הסברים למימון הוצאות שכר הדירה, באם היו. * הסברים   הסטודנט מקבלת מלגה : 

 הסברים למימון הוצאות המחיה של המשפחה. –למימון הוצאות המחיה של הסטודנט, או במקרה של זוג נשוי 


