
 

  

  

   נהלים והנחיות לבקשת מלגה על בסיס כלכלי 

 

רשאים להגיש בקשה לסיוע על בסיס כלכלי סטודנטים מן המניין במרכז האקדמי, הלומדים  
  ואשר עומדים בתנאים הבאים :  לתואר ראשון

אינם מקבלים השתתפות בשכר הלימוד ממעסיק, מגוף ציבורי או ממלכתי, או מקרנות   .1
  משכר הלימוד החל עליהם בשנת הלימודים בה מוגשת הבקשה . 40בשיעור העולה על %

תינתן רק המלגה הגבוהה מבין השניים להן    הובכל מקרמכפל הנחות    להנותלא ניתן   .2
   זכאי הסטודנט. 

   מהיקף הלימודים השנתי המלא   50סטודנטים שהיקף הלימודים שלהם עולה על % .3
 

   הבהרות נוספות:

אם יחולו שינויים מהותיים  בפרטים שנמסרו ואשר היוו בסיס להחלטה לגבי המלגה, יש   •
   לדווח על כך למזכירות הסטודנטים.

המלגה תופחת או תבוטל במקרה בו נתקבל סיוע במימון שכר הלימוד  אשר לא הובא  •
   בחשבון בעת הדיון וההחלטה בבקשת המלגה.

וסר יושר ו/או הונאה, תשלול אפשרות לבקש  הרשעה בבית הדין המשמעתי בעבירה של ח •
ניתן פס"ד, הרשעה כאמור תגרור ביטול מלגה שהוענקה ותקוזז בסוף   מלגה בשנה בה 

  השנה. 

המרכז האקדמי שומר לעצמו את הזכות לבדוק את פרטי הנתונים וההצהרות, לרבות   •
לנקוט    ע"י חב' חקירות ובהתבסס על ממצאי הבדיקות לשלול את המלגה שניתנה ואף

   בצעדים משמעתיים ואחרים.

סטודנטים המבקשים לערער על החלטת הועדה יוכלו לעשות זאת  באמצעות ערעורים :  •
   . טופס "ערעור על ההחלטה על מלגה על בסיס כלכלי"

  
  



 

  

  

  דף עזר למילוי טופס הבקשה למלגה

 נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד  

  יש לענות על כל השאלות ,לרבות אלה המתייחסות להורים ולבן/בת הזוג. .1
   יש לוודא שצורפו כל המסמכים הנדרשים. .2
   . יש לחתום על ההצהרה המופיעה בעמוד האחרון של הטופס .3

 

 רלבנטיים לבקשה:   להלן המסמכים אותם יש לצרף, ככל שהם 

  .21שגילם מתחת גיל   צילום תעודת הזיהוי לסטודנט אשר לו ילדים-בעל משפחה ✓

  .21צילום תעודת זיהוי וספח של אחד ההורים בו מופעים אחים מתחת לגיל - סטודנט רווק  ✓
   צילום תעודת שחרור מצה"ל /שרות לאומי. ✓
   תלושי שכר אחרונים . 3צילום  ✓

   . 27תלושי שכר אחרונים של ההורים לסטודנט רווק עד גיל  3צילום  ✓
   חודשים אחרונים. 3דפי פרוט כרטיסי אשראי  ✓

שאינם   ✓ להורים  או  עצמאים  לסטודנטים  ,מתייחס  השוטפת   לשנה  שקדמה  המס  לשנת  שומה  צילום 
   מועסקים בשכר.

   אשור בגין קצבאות והכנסות המפורטות . ✓

   הנכות של הסטודנט/בן משפחה אשור על נכות כולל ציון אחוזי  ✓

  אשור על מעורבות חברתית שמצוין בו שההתנדבות ללא תמורה/מלג ה, מהשנה הנוכחית או הקודמת. ✓
   .אינו עובדאשור מבטוח לאומי שהורה/ בן/בת זוג/ סטודנט   ✓
   צילום רישיון רכב וצלום ממחירון לוי יצחק העדכני. ✓
  ד השומה.יש לצרף אישור מפקי–במצב של העדר הכנסות  ✓

  יש לצרף תצהיר נוטריוני.-ניתוק קשר עם ההורים ✓
   הוצאות רפואיות חריגות. ✓
 רושין י הסכמי ג ✓
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