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 כללי .1

 

 גדרותה  1.1

לרבות המכינה , (ר"ע) "אקדמית להנדסה ירושלים מכללה -עזריאלי" – "המכללה"

 .אקדמית-הקדם

מן המניין או על  שנרשם ללימודים במכללה והתקבל על ידה כסטודנט מי - "סטודנט"

ובקשתו טרם  בללהתקלרבות מי שביקש  ,או סטודנט המכינה הקדם אקדמיתתנאי 

 .נדחתה

 (.ר"ע) "אקדמית להנדסה ירושלים מכללה -עזריאלי"י "מלגה המוענקת ע -"מלגה"

אקדמית להנדסה  מכללה -עזריאלי"י "מלגה  שאינה מוענקת ע- "מלגה חיצונית"

 (.ר"ע) "ירושלים

ע כלכלי במקרים חריגים לסטודנטים במצב סוציו אקונומי וסית מלג -"מלגה מיוחדת" 

 .יך סיועהמצר

 .או הנהוג במכללה/ווניברסיטאי שכר לימוד א-"שכר הלימוד"

להגדרה זו .  'סטודנט במסלול  מכינה  קדם אקדמית וסטודנט שנה א -"סטודנט חדש"

 .לתקנון זה' בפרק ג" סטודנט חדש"אין תחולה באשר להגדרת 

 .ומעלה' שנה בסטודנט מ -"סטודנט וותיק"

 

 הרכב הוועדה    1.2

נציגי  2 ל המכללה וכן"בכללם מנכ ,חברים 3-5 -ועדה המורכבת מ – גותמל ועדת .א

ר "ניהם ימונה יויאשר מב, חברי חבר הנאמנים לכל הפחות 2הכוללים ציבור 

 .הוועדה

 .מבקר פנים  ישמש בתפקיד משקיף בוועדה  .ב

 ,עדה לכל הפחותוחברי הו שלושהועדת מלגות לא תוכל להתכנס ללא נוכחות  .ג

 .ל המכללה הינה חובה"מנכנציגי ציבור ו 2 כאשר נוכחות 

אמצעים לרבות , כל אמצעי תקשורתבהתכנסות ועדת המלגות יכולה שתיעשה  .ד

( שיחת ועידה טלפונית :כגון)או קוליים ( ל ופקסימיליה"דוא :כגון)אלקטרוניים 

יוכלו להשמיע , לעיל' ק ג"בהתאם לדרישות ס, עדה הנוכחיםוובלבד שכל חברי הו

 . עדה האחריםוולשמוע את דעות חברי הואת עמדתם 

ר הועדה במקרה בו "מ יו"ר הוועדה או מ"במקרה של שוויון קולות תכריע דעת יו .ה

 .עדהור הו"נעדר יו
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 ועדהוסמכויות ה  1.3

 :ובכלל זה, כספי מלגות הקצאת ועדת המלגות תהיה אחראית על הטיפול במדיניות 

 .טריונים לקבלת כספי מלגותגיבוש ואישור תנאי הזכאות והקרי .א

 .לרבות גיבוש סוגי מלגות, קביעת דרך חלוקת כספי המלגות .ב

 .קביעת מדיניות .ג

 .תיקונו וכל פעולה דרושה אחרת בו, עדכונו, שינויו, אישור התקנון .ד

 .הוועדה תוכל להחליט בנושא המלגות ככל שיידרש 1.4

לרבות שינוי , כל החלטה ועד המנהל לדון ולקבלואין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכויות ה 1.5

לא ' ועדה בכפוף לכך שזכויות צד גואו תיקון כל החלטה גם בעניינים שבסמכות ה

 .תפגענה

 

 עדהוהתכנסות הו  1.6

 .עדה תתכנס בהתאם לצורך ולא פחות מאשר אחת לשנה אקדמיתוהו
 

 ועדת משנה לוועדת מלגות   1.7

 :ללהתפקידים הבאים  במכהועדת מלגות תורכב מבעלי וועדת משנה ל

 .ל המכללה"מנכ .א

 .חשב/מנהל כספים .ב

 .ראש דקאנט הסטודנטים .ג

 .דיקן הסטודנטים .ד

 .ומעורבות חברתית מנהל מדור סיוע .ה

 

 ועדת מלגותות משנה לועדסמכויות   1.8

 . המשנה של ועדת מלגות מטפלת בפניות חריגות או דחופות של הסטודנטים ועדת

 :כמפורט להלן תהינהסמכויות הוועדה 

 .ישור כנגד קבלת מלגה עתידיתאישור הלוואות ג .א

 .דיון והחלטה  בערעורים על החלטות  ועדת המלגות .ב

 .חלקי מהתנדבות/פטור מלאמתן  .ג

המלצה על כינוס מיוחד של ועדת המלגות לצורך דיון בבקשה מסוימת או במספר  .ד

 .בקשות

 .ועדת מלגותבחירת הזכאים למלגות בהתאם למדיניות שתקבע על ידי  .ה

 הנתונים לסטודנטים היקף זכאויות למלגת סיוע מוגדלת קביעת תנאי זכאות ו .ו

  .במצב סוציו אקונומי קשה

מלגות  החליטה העדת ופ התקנון ואשר  "עדת מלגות עוכל סמכות הקנויה לו .ז

 .משנההועדת ול, ולה או מקצתהכ, להאצילה
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 ועדת המלגותועדת המשנה לוניהול הדיון בו 1.9

לרבות אמצעים , עשה בכל אמצעי תקשורתהתכנסות ועדת המשנה יכולה שתי .א

( שיחת ועידה טלפונית :כגון)או קוליים ( ל ופקסימיליה"דוא :כגון)אלקטרוניים 

ועדה יוכלו להשמיע את עמדתם ולשמוע את דעות חברי וובלבד שכל חברי ה

  .ועדה האחריםוה

 .עדת המלגות יתועדו בפרוטוקול ודיוני ועדת המשנה לו .ב

לעיל יכלול פירוט של אמות המידה אשר ' ב-ו' אק "יון כאמור בספרוטוקול הד . ג

 .שימשו את ועדת המשנה בהפעלת שיקול דעתה

 .העתק החלטות ועדת המשנה יועבר לעיון חברי ועדת המלגות . ד

 

 ליישום מדיניות ופרסומםנהלים  1.10

 .תקנון מלגות יפורסם בתחילת כל שנת לימודים באתר האינטרנט .א

המלגות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות חלוקת והקצאת ועדת  .ב

. ובהתאם למקורות המימון על פי צרכים משתניםוכן את גובה המלגות  המלגות

 . השינויים הנובעים מהחלטותיה של ועדת מלגות יפורסמו מעת לעת
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 תנאי סף לזכאות למלגות   -'פרק א  .2

 .במסגרת המכללה הסטודנט התקבל ללימודים לתואר ראשון .א

כולל מסלול לימודי , הלימוד במכללה לתואר ראשון מחלקותמ תהסטודנט נמנה על אח .ב

בפרק . למעט בפרקים לתקנון זה בהם מצוין באופן מפורש אחרת, לכל הפחות,  קריירה

בו מצוין מפרשות כי הזכאות למלגה תקפה גם ביחס לסטודנט הנמנה על מסלול לימודי 

ת יוכל גם סטודנט מהמכינה הקדם אקדמית להגיש בקשה לקבלת המכינה הקדם אקדמי

 .המלגה  מהפרק המסוים

למעט במקרה בו הסטודנט שילם את כל חובותיו  או , המלגה תקוזז מחובות שכר הלימוד .ג

 .כאשר מדובר על מלגה המועברת ישירות לסטודנט

 .יפורסם מדי שנה במדיות השונותבקשת המלגה הגשת מועד  .ד

מלגות אשר אינן מוענקות : קרי, ייב להצהיר על קבלת מלגות חיצוניותהסטודנט מתח .ה

מתוקף היותו סטודנט במכללה ומתחייב לעדכן את  פוי לקבלאותן קיבל וצ, י המכללה"ע

 .לתקנון 1ב נספח "מצ, המכללה בגין כל מלגה כאמור שיקבל בעתיד

 75 %של מאלי לימודים  מיניעל הסטודנט לעמוד בהיקף לצורך הגשת בקשה למלגה  .ו

 .מהיקף  תכנית לימודים שנתית מלאה לא כולל פטורים

מלגות מסלול קריירה ומלגות חריגות , בתוכנית מלגות אביב סטודנט ,'משנה ב החל .ז

 .ל הקודמת"מצב אקדמי תקין בשנהללפחות ו 65ממוצע ציונים של ל  יידרש

שעות  120 כ"שעות שבועיות אקדמיות וסה 4להתנדב  המקבל מלגה על הסטודנט .ח

מוועדת המשנה למעט סטודנטים אשר קיבלו פטור מחובה זו , ל"אקדמיות במהלך שנה

 .לוועדת המלגות

יוגדר  במסגרת התוכניות השונות המופעלות בדקאנט הסטודנטים תנדבותסך שעות הה .ט

 .בהתאם להחלטת ועדת מלגות

יק לסטודנט רשאית המכללה להענ, לעיל' ח 2 יףבגין פעילות התנדבותית כאמור בסע .י

ועדת המשנה בשייקבע   כפי , מלגת סיוע מוגדלת , אקונומי קשה-המצוי במצב סוציו

  .קול דעתהיבהתאם לש ועדת המלגותול

גובה המלגה יופחת ', ח 2אשר לא השלים את פעילות ההתנדבות כאמור בסעיף , סטודנט .יא

 .בהתאם לשעות ההתנדבות שביצע בפועל

שנה בה התקבלה בבטרם השלים חובותיו האקדמיים  פסיק לימודיו במכללהשהסטודנט  .יב

לביצוע ההתנדבות בהתאם וישולם רק החלק היחסי  מתן המלגה לאלתרופסק י, המלגה

 . בפועל

במידה ועמד , במהלך כל שנות לימודיו לתואר מלגותקבלת יהא זכאי לסטודנט  .יג

כנית זאת מלבד מלגות אביב ומלגת תו. בקריטריונים המהווים תנאי סף לקבלתם

  .ל לכל היותר"שנה 4תקופת קבלת המלגה תהא למשך . ש גיטה שרובר"המצטיינים ע
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י המכללה לא יעלה על גובה שכר הלימוד אותו משלם הסטודנט "ע ןינתיסך המלגות ש .יד

לא כולל קורסים ללא נקודות זכות וקורסים שסטודנט נאלץ לחזור )ל הרלוונטית "בשנה

 :ישוקללו המלגות המפורטות להלן כאשר בתחשיב זה לא, (עליהם

 . מלגת אביב  (1

 .בתחשיב המוזכר לכל מלגה אחרת שוועדת מלגות החליטה כי לא תיכל  (2

 ,לפי חוק הרשות לפיתוח ירושלים' אה לגה ממשרד הביטחון לסטודנטים בשנמ  (3

 .2011-ב"שעת

 

מטעם ועדת המלגות תדון מדי שנה במתן כפל מלגות והלוואות לזכאי סיוע כלכלי ' טו

  .המכללה

המסדיר שנת י החוק "או ע/וי מקום העבודה "ממומן עשלו  ר הלימודשכר שאנט סטוד 'טז

החוק לפיתוח ) הלומדים בירושליםלימודים ראשונה חינם ליוצאי צבא או שירות לאומי 

תמורת פעילות חברתית  זכאי למלגות סיוע מהמכללה היהי , (2011-ב"התשע, ירושלים

אינם תקפים בהתייחס ', י.2', ח.2', ז.2 , 'ו.2', ה.2ים סעיפ' יז .שבועיות שעות 4בהיקף של 

  .לעיל' כאמור בפרק ג למלגת הצטיינות לתנאי הזכאות

החלטה זו לא תהווה . המכללה רשאית מנימוקיה להקטין את גובה המלגה או להפסיקה 'יח

 .עילה לתביעה משפטית או תביעה מסוג אחר כלפי המכללה

 :חות"ודומעקב  'יט

 המלגות ח לכל אחד מהגופים המשתתפים בתוכנית"מדי סוף שנת לימודים יועבר דו

ח "ודו הישגיו הלימודיים של הסטודנט מקבל המלגה: שיכלול את הפרטים הבאים

 .פעילות חברתית
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 " אביב"מלגת  -'פרק ב .3

 

 כללי 3.1

על מנת , אקונומי נמוך מאוד-סוציו סיוע כלכלי מקיף לסטודנטים במצב -מטרת המלגה .א

 . לאפשר להם ללמוד במכללה לקראת תואר ראשון בהנדסה ברמה אקדמית גבוהה

 -אשר מצבם הסוציו, בתחילת לימודיהם, נשים וגברים, סטודנטים -אוכלוסיית היעד .ב

 לא יוכלו ללמוד לקראת תוארמקיף סיוע כלכלי ללא אשר , באופן חריגאקונומי נמוך 

תעודות )בעלי היסטוריה מוכחת של יכולות ומאמץ לקידום עצמי והם , 4ראשון 

 (. 'חות וכו"דו, המלצות, הצטיינות

אשר החל לימודיו במסגרת  ,זולת סטודנט ,שנות לימוד במכללה 4 :תקופת המלגה .ג

 .ניםאך לא יותר מחמש ש ,קריירהא או סטודנט הנמנה על מסלול לימודי "המכינה הקד

 :מלגת אביב תכלול את המרכיבים שלהלן -מרכיבי המלגה .ד

  לא כולל קורסים חוזרים , ל מלאה"מלגת שכ .1

 . י החלטת ועדת מלגות אביב"עפמלגת קיום   .2

ל "מנכ, נשיא המכללה, תורכב מנציג ועדת המלגות –ת אביב וועדת הקבלה לתכנית מלג .ה

 .ונציג הדקאנטהמכללה 

   

 תנאי קבלת המלגה 3.2

 .מלגת הקיום תועבר ישירות לידי הסטודנט. מלגת שכר הלימוד תקוזז מחובות שכר הלימוד .א

זו תהווה השלמה בלבד  מלגה, הסטודנט יהיה זכאי לקבלת מלגות ממקורות נוספיםאם  .ב

לעיל  1-2' ד 3.1  פיםכהגדרתו בסעי, באופן שסך כל המלגות שיקבל יגיע לסכום המלגה הכולל

   .לעיל 'ג 3.1ולתקופה שבסעיף 

דרישות שתציג זכאות הסטודנט לקבלת המלגה מותנית בהתנדבותו בקהילה בהתאם ל .ג

 .הוועדה

ל "זכאותו לקבלת המלגה בשנה לתישלאזי , סטודנט לא יעמוד בתנאי קבלת המלגהאם  .ד

במידה והסטודנט יצליח במהלך השנה בה נשללה זכאותו לקבלת המלגה לעמוד . העוקבת

  תקנון זה שמורה לו הזכות להגיש בקשה מחודשת לקבלת המלגהפ "בתנאי קבלת המלגה ע

שלילת זכאות לקבלת מלגת אביב אינה מונעת הגשת בקשה   .ובקשתו תבחן ככל הבקשות

 .למלגות אחרות

 ובמידה ויחולו שינויים משמעותיים, הזכאות של הסטודנט לקבלת מלגה תיבחן מדי שנה .ה

 ההחלטה בנוגע לאמור לעיל תהיה נתונה . ופסק מתן המלגהי, אקונומי-במצבו הסוציו

 .לוועדת מלגות אביב

על כל שינוי בפרט כלשהו הכלול בבקשה   ומעורבות חברתית מדור סיועעל הסטודנט להודיע ל .ו

במכללה הוא  וכמו כן במידה והסטודנט יפסיק את לימודי, למלגת אביב שהגיש למכללה

 .מתחייב להודיע  מיידית ובהתאם לדרישות המכללה
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 קריטריונים לבחירת המועמדים לקבלת המלגה 3.3

 .והינו בעל סטטוס מן המניין המועמד התקבל ללימודים במסגרת המכללה .א

 . בהתאם למחלקה 600/  550 בגובה יל ת/ ציוני פסיכומטריסטודנט ל .ב

ועדת המלגות של " אשר נקבעה ע, אקונומי נמוך לפי רשימת הקריטריונים-מצב סוציו .ג

 .המכללה

, תעודות הצטיינות)ומאמץ לקידום עצמי  הוא בעל היסטוריה מוכחת של יכולות המועמד .ד

 (.'וכו חות"דו, המלצות

/ באמצעות סטודנטיקבל סיוע לימודי , ומטה 70עם ציון של , בכל מלגאי אבי .ה
 .'ד -'חונך מצטיין משנים ב

 

 דרך הגשת המועמדים למלגה 3.4

י ועדת המלגות של המכללה "כל מועמד יקבל ניקוד על פי קריטריונים שנקבעו ע .א

 . ובאישורה

י ועדת המלגות "מועמד אשר עומד בקריטריונים לקבלת מלגת אביב כפי שנקבעו ע .ב

 .צת המכללה או כל פונקציה אחרת שתוגדר מראשיועי  "ע ןירואיי

הוועדה תבחר  .יבאב מלגות במסגרת ועדת  ןמועמד העומד בקריטריונים יידועניינו של  .ג

 .  את המועמדים המתאימים ביותר לקבלת המלגה

כל מידע ומסמכים שידרשו לוועדה כדי לדון  ת מלגות אביבהמועמד ימסור לוועד .ד

 .בבקשתו

 

 שותפים  3.5

. חלוקת המלגות תתבצע תוך כדי איגום משאבים בין השותפים. נית זו שותפים מספר גופיםבתוכ

לא יוכל להגיש בקשה באופן עצמאי לאחד השותפים לשם קבלת את המלגה מקבל הסטודנט ה

 .  מלגה נוספת

 

 חות"מעקב ודו . 3.6

לול את הפרטים ח לכל אחד מהגופים המשתתפים בתוכנית שיכ"מדי סוף שנת לימודים יועבר דו

 .ח פעילות חברתית"ודו הישגיו הלימודיים של הסטודנט מקבל המלגה: הבאים
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 מלגת הצטיינות -' גפרק  .4

 כללי 4.1

. ולומדים תכנית מלאה למדואשר , למלגת הצטיינות יהיו זכאים סטודנטים מן המניין .א

ו היקף לימודים בשנתון הלימודים אכהגדרתה תוכנית לימודים מלאה , לעניין זה

 .המלגות טקס מועד לאחר תינתן המלגה. נקודות זכות לא כולל פטורים 36 מינימאלי של 

סטודנט אשר לא השלים תוכנית לימודים מלאה לא יהא זכאי למלגת הצטיינות ויחויב  .ב

  .ל בגינה קיבל מלגת הצטיינות במכללה"שנהאותה בתשלום שכר לימוד בעבור 

 שנה מידי למפורסם בהתאם, מלגת הצטיינות על פי תנאי קבלהסטודנט חדש יוכל לקבל  .ג

 .למועמדים בידיעון

וכן סכום מלגת ההצטיינות , קריטריונים לזכאות למלגת הצטיינות לסטודנטים חדשים .ד

 .י ועדת המלגות"ייקבעו ע

על סמך , פעמים במשך לימודיו 3 –סטודנט ותיק יוכל לקבל מלגת הצטיינות לא יותר מ  .ה

 .כללהציוניו במ

 

 (ומעלה' שנה ב)סטודנט ותיק  4.2

מכלל  10%מספר הסטודנטים הותיקים הזכאים למלגת הצטיינות לא יעלה על  .א

 .מחלקההסטודנטים באותה שנה בכל 

תדורג לפי ממוצע ציוניהם ( ומעלה' שנה ב)זכאות סטודנטים ותיקים למלגת הצטיינות  .ב

 .(ל החדשה"במועד פתיחת שנה)ל הקודמת "בשנה

 .85 ינוציונים מינימאלי לזכאות למלגה ה ממוצע .ג

 .הסטודנט לא הורשע במהלך שנת ההצטיינות בעבירת משמעת המהווה עבירה אקדמית .ד

 .הסטודנט לא קיבל ציון נכשל בשנת ההצטיינות .ה

 . בשנה העוקבת לשנת ההצטיינות" פעיל"הסטודנט נמצא בסטטוס  .ו

 .תועדת המלגו על ידי  ייקבע   , ההצטיינות מלגת גובה .ז

קריטריונים .המלגות ועדתי "ע ייקבע הצטיינות למלגות הזכאים הסטודנטים אחוז .ח

י "וכן סכום מלגת ההצטיינות ייקבעו ע, לזכאות למלגת הצטיינות לסטודנטים חדשים

  .ועדת המלגות

  

 חות"מעקב ודו  4.3

הפרטים ח לכל אחד מהגופים המשתתפים בתוכנית שיכלול את "מדי סוף שנת לימודים יועבר דו

 .הישגיו הלימודיים של הסטודנט מקבל המלגה את

  

 נוהל 4.4

 .באמצעי המדיה השוניםתפורסמנה רשימות הזכאים 
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 תמיוחד קיוםמלגת  –' פרק ד . 5

 

 כללי   5.1

 -מלגת קיום מיוחדת נועדה לסייע כלכלית במקרים חריגים לסטודנטים במצב סוציו .א

 .אקונומי נמוך מאד

 . רשאים להגיש בקשה למלגת קיום מיוחדת, נייןסטודנטים מן המ .ב

 .ל האקדמית"בשנה₪  5,000 סך של גובה המלגה לא יעלה על .ג

 .₪ 50,000ל האקדמית לא יעלה על "בשנה תחולקנה סך כל המלגות אשר  .ד

 

 תנאי קבלת המלגה   5.2

בכל מקרה  ייקבעו הקיום תקריטריונים לזכאות למלגת קיום מיוחדת וכן סכום מלג  .א

את היכולות והמאמץ , בין היתר, אשר תשקול ,או חבר בה, י ועדת המלגות"ע רהומק

זכאות . לקידום עצמי שהפגין הסטודנט וכן את זכאותו לקבלת מלגות ממקורות נוספים

סטודנט לקבלת מלגות ממקורות נוספים אינה שוללת את זכאותו לקבלת מלגת קיום 

 .מיוחדת

ועדת המלגות תועבר לסטודנט באמצעות העברה מלגת הקיום המיוחדת בסכום שקבעה   .ב

 .או באמצעות קיזוז שכר לימוד/ו או המחאה למוטב בלבד/בנקאית ו

  .ועדת המלגות רשאית להתנות את קבלת המלגה בתנאים  .ג

יחויב , שנקבעו עבורו ועקב כך הופסק לו תשלום המלגה םסטודנט שלא עמד בתנאי  .ד

 .לא התקיימו תנאי הזכאות ששולמו לו בתקופה בה המלגה בהשבת כספי

 

 הגשת בקשה למלגה   5.3

עדת המלגות על ידי מי ובקשה לקבלת מלגת קיום מיוחדת יכולה להיות מוגשת לו .א

מהגורמים השונים במכללה הבאים במגע עם הסטודנטים או על ידי הסטודנט המועמד 

 .עצמו

ראש מדור סיוע ראש דקאנט הסטודנטים ו ועדת המלגות יכינו ולקראת הדיון בבקשה ב .ב

  .המועמד אודות הסטודנטהמנומקת את חוות דעתם  ומעורבות חברתית

מסמכים וכל נתון רלוונטי אחר , אישורים ,ועדת המלגות רשאית לבקש מהמועמד מידע .ג

 .לראיון בפניה אשר יידרשו לה לשם דיון בבקשתו וכן רשאית היא לזמנו
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 מלגת מכינה קדם אקדמית –' פרק ה . 6

 כללי  6.1

נועדה לסייע כלכלית לסטודנטים "( מלגת המכינה: "להלן)ית מהקדם אקד מלגת המכינה .א

, כמו כן .או את מלגת משרד הביטחון/קיבלו את מלגת משרד החינוך ולא , בין היתר, אשר

יכול שתוענק במקרים חריגים ובהתאם לשקול דעתה של ועדת המלגות , מלגת המכינה

 .הקדם אקדמיתת המכינה /שתיוועץ במנהל

 . המכינהרשאים להגיש בקשה למלגת ,  תוהקדם אקדמי ותבמכינ סטודנטים .ב

 .ל האקדמית"בשנה₪  4,000גובה המלגה לא יעלה על סך של  .ג

בסמכות ועדת המלגות לקבוע את הסכום המרבי לחלוקת מלגות במסגרת המכינה הקדם  .ד

 .אקדמית

 

 תנאי קבלת המלגה  6.2

ייקבעו בכל מקרה  המלגגובה הוכן  ה הקדם אקדמיתהמכינקריטריונים לזכאות למלגת  .א

את , בין היתר, ולישקאשר , ת המכינה/ותוך היוועצות עם מנהל י ועדת המלגות"ומקרה ע

זכאות  סטודנט לקבלת מלגות . לקבלת מלגות ממקורות נוספיםשל הסטודנט זכאותו 

 .יתמכינה קדם אקדמממקורות נוספים אינה שוללת את זכאותו לקבלת מלגת 

ל של "לחשבון שכבסכום שקבעה ועדת המלגות תועבר  המכינה הקדם אקדמיתמלגת  .ב

או המחאה למוטב /לסטודנט באמצעות העברה בנקאית והסטודנט ובמידה ששולם תינתן 

 .בלבד

 . ועדת המלגות רשאית להתנות את קבלת המלגה בתנאים .ג

יחויב , ם המלגהסטודנט שלא עמד בתנאים שנקבעו עבורו ועקב כך הופסק לו תשלו .ד

 .בהשבת כספי המלגה ששולמו לו בתקופה בה לא התקיימו תנאי הזכאות

 

 הגשת בקשה למלגה  6.3

יכולה להיות מוגשת לוועדת המלגות על ידי מי  מכינה קדם אקדמיתבקשה לקבלת מלגת  .א

  .מהגורמים השונים במכללה הבאים במגע עם הסטודנטים

את חוות ת המכינה הקדם אקדמית /נהליכין מלקראת הדיון בבקשה בוועדת המלגות  .ב

  .המנומקת אודות הסטודנט המועמד ודעת

מסמכים וכל נתון רלוונטי אחר , אישורים, ועדת המלגות רשאית לבקש מהמועמד מידע .ג

 .אשר יידרשו לה לשם דיון בבקשתו וכן רשאית היא לזמנו לראיון בפניה
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 1נספח 

 
 דיקנט הסטודנטים

 
 בות חברתיתמדור סיוע ומעור

 
 
 
 
 

 טופס הצהרה 
 
 

סטודנט הזכאי לקבלת מלגה מהמכללה מחויב לדווח על מלגות ד "תשעמלגות הבהתאם לתקנון 

 . נוספות שימצא זכאי אליהן במהלך שנת הלימודים הנוכחית

 . אם לא תועבר הצהרה זו יינקטו נגד הסטודנט אמצעים משמעתיים

 
 
 
 

 ___________________ _____________________________________ _________יאנ
 ז.ת' שם פרטי                             שם משפחה                                      מס                   

 
 
 
 

אקדמית מכללה  -עזריאלי"שאיננו  מתחייב להצהיר על כל מלגה נוספת שאקבל מגוף חיצוני
 ."להנדסה ירושלים

 
 
 
 
 
 
 
 

    ______________________                ___________________ 
 חתימה                   תאריך                                 

 
 


