
 

 

 בקשה למלגת סיוע לוועדת מלגות ש ל המכללה האקדמית נתניה -תקנון והנחיות 
 כללי .א

 

הקריטריונים להענקת מלגה נקבעים בעיקרם על בסיס המצב הכלכלי: הכנסה חודשית ברוטו לנפש בבית הוריו של הסטודנט ובמשפחת הסטודנט 

 עצמו. הזכאות לסיוע נקבעת לפי המצב היחסי של הסטודנט בהשוואה לכלל מבקשי הסיוע.

 

 זכאי להגיש בקשת מלגה רק מי שהסדיר תשלומיו למכללה וחתם על טופס הוראת קבע. .1

 

או לא יצורפו אליהן האישורים הדרושים, תדחנה ולסטודנטים תישלח \לבקשה יש לצרף אישורים לגבי כל הכנסה או הוצאה. בקשות שלא ימולאו כראוי ו .2

 תשובה שלילית. לא ניתן להגיש ערעור עקב חוסר מסמכים. 

 

 לפי הצורך. חתימה על הטופס מהווה הסכמה מראש לכל דרישה שכזו.מסמכים נוספים  ועדת המלגות שומרת לעצמה את הזכות לדרוש .3
 

 לטופס הבקשה. לצרף מכתבאם הפרטים הנשאלים בטופס אינם מציגים נכונה את מצבך הכספי, תוכל  .4
 

רשות המכללה להענקת מלגות מוגבלים ומאחר וקיימת דרישה רבה למלגות, ישנה  המכללה מעניקה מלגות מסוגים שונים. היות והכספים העומדים ל .5

 הגבלה על הסכום המקסימלי שיכול לקבל סטודנט במלגה.

  

או יחולו שינויים בפרטים שנמסרו על ידך )כגון : שינוי במצב המשפחתי, שינוי ברמת ההכנסה, או במקורות מימון  \במקרה ובמהלך שנת הלימודים חלו ו .6

 ת לדווח על כך בכתב. \ימודים (, הנך חייבהל

 

סטודנט המבקש לערער על החלטת הוועדה יוכל לעשות זאת רק אם יש נימוק חדש שלא הובא בטופס המקורי , או אם חל שינוי במצבו  מאז  - ערעורים .7

 לא יתקבלו ערעורים שמקורם באי הגשת טפסים במועד שנקבע לכך.  .יוגשו תוך שבועיים מיום מתן התשובה םהראשונה. ערעוריהגשת הבקשה 

 המלגה תבוטל במקרים הבאים: 

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

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

 עדכון הפרטים שנמסרו ע"י הסטודנט. אי  •
 

משמעתי,  נכונות הצהרותייך עשויה להיבדק על ידי חברת חקירות, במקרה של אי התאמות וחריגות מן האמת המלגה תבוטל , והסטודנט עלול להיתבע לדין  

וספת הפרשי הצמדה מיום קבלת סכום המלגה ע"י ולתביעה כספית. במקרה של ביטול  המלגה יחויב הסטודנט להחזיר כל סכום שקיבל על חשבון המלגה בת

 . 6%הסטודנט ועד להחזרתה לביה"ס, ובצירוף ריבית שנתית של 

 נוהל כפל מלגות .ב

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

מדים לרשות המכללה להענקת מלגות מוגבלים ומאחר וקיימת דרישה רבה המכללה האקדמית נתניה מעניקה מלגות מסוגים שונים . היות והכספים העו

  .למלגות, ישנה הגבלה על הסכום המקסימלי שיכול לקבל סטודנט כמלגה

  .₪ לסטודנט לשנה או לפי הזכאות למלגה היחידה הגבוהה מסכום זה 5,500עד הסכום המקסימלי המצטבר למלגות שונות הינו  .1

 בת התנדבות חברתית על ידי המכללה יוכל לקבל את המלגה לאחר מילוי התחייבות זו סטודנט הנדרש למלא חו  .2

  מלגות הניתנות עקב הצטיינות או לבני משפחה יוחרגו מנוהל זה  .3

לקריטריונים     להנהלת המכללה או לוועדת המלגות מטעמה ניתנת הסמכות לשנות את סכומי המלגות או על מלגות שיוחרגו על פי החלטתן בהתאם   .4

 .ולתקציבים העומדים לרשותן

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

 .₪ בגין כל היעדרות בעבור כל טקס 500ידוע לי כי יופחתו לי  ויקבעו מעת לעת.

  :   ההצהר 

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

 

 

   _____________________ :ה פדגוגיתפקולטה ושנ :_______________________שם פרטי ומשפחה  

 : ___________________חתימה : _______________________תאריך: _______________________תעודת זהות 

 

 

 

 



 

 

 

 אישורים הדרושים לבקשת מלגת סיוע מטעם המכללה האקדמית נתניהה .ג

 

יים.  להלן רשימת אישורים ומסמכים שיש לצרף לבקשת המלגה  לאימות הפרטים המוצהרים בבקשה. יש לעבור עליה בקפידה ולצרף את האישורים הרלוונט 
 טופס אשר לא יצורפו אליו האישורים הנדרשים לא ייבדק ובקשתו תענה בשלילה. לא תינתן האפשרות לערער על כך.  

 
 אשר אינו גר בבית הוריו ימלא את כל הפרטים כנדרש, אך פטור מהגשת אישורים על הכנסות ההורים.ו 27סטודנט רווק מעל גיל 

 
 

 הערות סוג המסמך 

תלושי משכורת אחרונים ביום  3 – אישורי הכנסה לשכיר 
 הגשת הבקשה.

 בת זוג\ית, בן\עבור הכנסות ההורים, הסטודנט

אישור מפקיד השומה על ההכנסה  –אישורי הכנסה לעצמאי  
 שנקבעה לנישום בשנת המס האחרונה 

 בת זוג\ית, בן\עבור הכנסות ההורים, הסטודנט

 הכנסות מקצבאות  

 
 

או אישור על קצבת ביטוח לאומי  \אישור על גובה קצבת הפנסיה ו
)קצבת זקנה, קצבת שארים וכו'( אישורים על קצבת הביטוח  

הלאומי אינם באים במקום אישורים על הכנסות מעבודה, מפנסיה  
 , במידה וקיימות וכו'

אישורים בנקאיים על פיצויים מחו"ל , אישור על תשלום דמי   הכנסות קבועות וזמניות שונות  
 . 'וכומזונות אישורים בנקאיים על קבלת דיבידנדים, רנטה 

 
אישור על גובה אחוזי נכות וקצבת נכות לשלושה חודשים  

 אחרונים 
 מביטוח לאומי מסמך זה ניתן להשיג 

  
 שלושה תלושי פנסיה אחרונים 

 106פנסיונר יש לצרף אישור זה או טופס במידה ואחד מההורים 
 של הפנסיה, כמו כן יש לצרף אישור אי העסקה מביטוח לאומי 

 מביטוח לאומי מסמך זה ניתן להשיג  קצבת זקנה לשלושה חודשים אחרונים  

 תעודת פתירה  יתמות מאב או אם 

צילום כמו כן יש לצרף  מביטוח לאומי,מסמך זה ניתן להשיג  קצבת שארים לשלושה חודשים אחרונים  

 ה( \)אלמן תעודת פטירה או צילום תעודת זהות

 מביטוח לאומי מסמך זה ניתן להשיג  הבטחת הכנסה לשלושה חודשים אחרונים  

 מביטוח לאומי מסמך זה ניתן להשיג  דמי אבטלה לשלושה חודשים אחרונים  

 אישור אי העסקה מביטוח לאומי חובה לצרף  שאינם עובדים או הורים \סטודנט ו  

או תעודת   צילום תעודת נישואיןאה יש לצרף \ ית נשוי\סטודנט צילום תעודת נישואין 

 זהות 

או צילום   תעודת גירושיןה גרושים יש לצרף \ית או הוריו\סטודנט צילום תעודת גירושין + אישור על גובה מזונות 

 אישור על גובה מזונות תעודת זהות וכן  

יש לצרף צילום ספח בבית,  25יות מתחת לגיל \במידה ויש אחים ספח תעודת זהות  

ית יש ילדים יש  \. במידה ולסטודנטתעודת זהות של אחד ההורים

 לצרף צילום ספח תעודת זהות 

 יום שירות  יש לצרף תעודת שחרור/ תעודת ס  שירות בצה"ל /שירות לאומי 

 ם ימשוחרראישור מהיחידה להכוונת חיילים יש לצרף  או זכאי סיוע \סטודנט בודד ו  

 2120לשנת  אישור על ימי מילואיםיש לצרף תעודת לוחם/  תעודת לוחם, אישור על ימי מילואים 

מופיע שבו  אישור מהעריה או צילום תשלום ארנונהיש לצרף  שטח דירה  

 )גם אם הדירה בשכירות(  שטח הדירה במ"ר

 במידה וגרים בשכירות  צילום חוזהלצרף  חוזה שכירות  

  –המצהיר שנותק הקשר בינו לבין הוריו  27סטודנט רווק עד גיל  תצהיר נוטריוני על ניתוק הקשר עם ההורים  

 על כך  תצהיר נוטריוני עדכנינדרש לצרף לבקשה 

לגבי כל מקרה של נכות ומחלה  רלוונטיכל אישור רפואי יש לצרף  אישורים רפואיים  

 של הסטודנט או של ההורים. 

 רישיון רכב  רכב ע"ש הסטודנט  

 
   .ת הזוג \ית, הורים ובן\כל האישורים הנ"ל  רלוונטיים לסטודנט

כגון: חובות ועיקולים של הוצאה לפועל, מכתב של שירותי   להעריך את מצבך הכלכלי, ואישורים לאימות הפרטים שציינת בטופס י כל אישור שיסייע לוועדה\צרף
. רווחה וכדומה  

 

    ה :: אי הצגת מסמכים והסברים אשר יסבירו להנחת דעת הוועדה כיצד מתקיים הסטודנט בזמן לימודיו, עשויה לפסול את הסטודנט מקבלת מלגשים לב 

או במקרה * יש לצרף הסברים למימון יתרת שכר הלימוד. * הסברים למימון הוצאות שכר הדירה, באם היו.  * הסברים מימון הוצאות המחיה של הסטודנט, 

. הסברים למימון הוצאות המחיה של המשפחה –של זוג נשוי   


