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 כללי .1

 

 גדרותה 1.1

 .אקדמית-)ע"ר(, לרבות המכינה הקדם אקדמית להנדסה ירושלים מכללהעזריאלי  – "המכללה"

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

 .טרם נדחתה ובקשתו להתקבללרבות מי שביקש  הקדם אקדמית,

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

 )ע"ר(. אקדמית להנדסה ירושלים מלגה  שאינה מוענקת ע"י עזריאלי מכללה- מלגה חיצונית""

 יוע.מלגת סיוע כלכלי במקרים חריגים לסטודנטים במצב סוציו אקונומי המצריך ס -"מלגה מיוחדת" 

 שכר לימוד אוניברסיטאי ו/או הנהוג במכללה.-"שכר הלימוד"

. להגדרה זו אין תחולה באשר להגדרת  סטודנט במסלול מכינה קדם אקדמית וסטודנט שנה א -"סטודנט חדש"

 "סטודנט חדש" בפרק ג' לתקנון זה.

  .שנה ב' ומעלהסטודנט מ -"סטודנט וותיק"

 

 הרכב הוועדה   1.2

חשבת, מנהלת מדור סיוע ו/או  בעלי התפקידים: מנכ"ל, סמנכ"ל כספיםעדה מורכבת מוה – מלגות ועדת .א

. יו"ר הוועדה הוא קנט הסטודנטיםיומנהלת ד דיקן הסטודנטיםומעורבות חברתית, מגייסת משאבים, 

 מנכ"ל המכללה. 

 ישמש בתפקיד משקיף בוועדה. מבקר פנים  .ב

מנכ"ל המכללה נוכחות חברי הוועדה לכל הפחות, וועדת מלגות לא תוכל להתכנס ללא נוכחות שלושה  .ג

 הינה חובה.

 (התכנסות ועדת המלגות יכולה שתיעשה בכל אמצעי תקשורת, לרבות אמצעים אלקטרוניים )כגון: דוא"ל .ד

או קוליים )כגון: שיחת ועידה טלפונית( ובלבד שכל חברי הוועדה הנוכחים, בהתאם לדרישות ס"ק ג' 

 מדתם ולשמוע את דעות חברי הוועדה האחרים. לעיל, יוכלו להשמיע את ע

 במקרה של שוויון קולות תכריע דעת יו"ר הוועדה . .ה

 

 סמכויות הוועדה 1.3

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

 גיבוש ואישור תנאי הזכאות והקריטריונים לקבלת כספי מלגות. .א

 המלגות, לרבות גיבוש סוגי מלגות.חלוקת כספי  אופןקביעת  .ב

 קביעת מדיניות. .ג

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



 
 

 

 להחליט בנושא המלגות ככל שיידרש. הוועדה תוכל .ה

 

 התכנסות הוועדה 1.4

 הוועדה תתכנס בהתאם לצורך ולא פחות מאשר אחת לשנה אקדמית.

 

 ועדת משנה לוועדת מלגות 1.5

 לוועדת מלגות תורכב מבעלי התפקידים הבאים  במכללה: ועדת משנה

 מנכ"ל המכללה. .א

 כספים/חשב.סמנכ"ל  .ב

 דיקן הסטודנטים. .ג

 מדור סיוע ומעורבות חברתית. תמנהל .ד

 קנט הסטודנטיםימנהלת ד .ה

 

 סמכויות ועדת משנה לוועדת מלגות 1.6

 ויות הוועדה תהינה כמפורט להלן:ועדת המשנה של ועדת מלגות מטפלת בפניות חריגות או דחופות של הסטודנטים. סמכ

 פטור מלא/חלקי מהתנדבות.מתן  .א

קביעת תנאי זכאות והיקף זכאויות למלגת סיוע מוגדלת הועדה תדון בהקצאת מלגות החריגים תוך כדי  .ב

 לסטודנטים הנתונים  במצב סוציו אקונומי קשה. 

ה להאצילה, כולה או לוועדת מלגות ע"פ התקנון ואשר  ועדת המלגות  החליטהמוקנת כל סמכות  .ג

 מקצתה, לוועדת המשנה.

 

 ניהול הדיון בוועדת המשנה לוועדת המלגות .1.9

תעשה על פי הצורך ולבקשת מדור סיוע ומעורבות חברתית. הועדה  יכולה התכנסות ועדת המשנה  א.

 יכולה שתיעשה בכל אמצעי תקשורת, לרבות אמצעיםלהתכנס באופן פרונטלי וכמן כן בהתאם לדחיפות 

או קוליים )כגון: שיחת ועידה טלפונית( ובלבד שכל חברי הוועדה יוכלו  (אלקטרוניים )כגון: דוא"ל

  להשמיע את עמדתם ולשמוע את דעות חברי הוועדה האחרים.

 דיוני ועדת המשנה לוועדת המלגות יתועדו בפרוטוקול . ב.

שימשו את ועדת המשנה בהפעלת פרוטוקול הדיון כאמור לעיל יכלול פירוט של אמות המידה אשר  ג. 

 שיקול דעתה.

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

 

 נהלים ליישום מדיניות ופרסומם    1.10

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



 
 

 

ת המלגות וכן את גובה ועדת המלגות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות חלוקת והקצא ב.

המלגות על פי צרכים משתנים ובהתאם למקורות המימון. השינויים הנובעים מהחלטותיה של ועדת 

 מלגות יפורסמו מעת לעת. 

 

 תנאי סף לזכאות למלגות   -פרק א' .2

 .  מכללהבהסטודנט התקבל ללימודים  .א

לל מסלול לימודי קריירה,  לכל הפחות, , כושניו הסטודנט נמנה על אחת ממחלקות הלימוד במכללה תואר ראשון .ב

כי הזכאות למלגה תקפה גם  מפורשותלמעט בפרקים לתקנון זה בהם מצוין באופן מפורש אחרת. בפרק בו מצוין 

ביחס לסטודנט הנמנה על מסלול לימודי המכינה הקדם אקדמית יוכל גם סטודנט מהמכינה הקדם אקדמית 

 ם.להגיש בקשה לקבלת המלגה  מהפרק המסוי

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

 .ובהתאם לתנאי הקרן המממנת סטודנטחשבון הפרטי של ההמועברת ישירות ל

 מועד הגשת בקשת המלגה יפורסם מדי שנה במדיות השונות. .ד

ות, קרי: מלגות אשר אינן מוענקות ע"י המכללה, אותן קיבל הסטודנט מתחייב להצהיר על קבלת מלגות חיצוני .ה

מתוקף היותו סטודנט במכללה ומתחייב לעדכן את המכללה בגין כל מלגה כאמור שיקבל בעתיד,  פוי לקבלוצ

ועדת מלגות שומרת לעצמה את הזכות לבחון המשך תשלום מלגה לסטודנט  לתקנון. 1מצ"ב נספח נוסח ההצהרה 

ה אחת, בין אם חיצונית או פנימית, באם סכום המלגות יחד עולה על שכר הלימוד לשנה המקבל יותר ממלג

זכות המכללה לשלול מסטודנטים מלגות במידה והיקפן חורג מהיקף שכר הלימוד, ודבר זכות ב הנידונה.

 המכללה לבחון כל מקרה לגופו.

, המקנה למכללה (2)מצ"ב כנספח  סטודנט המגיש בקשה למלגה מטעם המכללה, יחתום על הסכם העברת מידע .ו

 את הזכות להעביר את פרטי הסטודנט לקרנות פנימיות או חיצוניות לצורך המלצות עבור מלגה.

מהיקף תכנית  75הסטודנט לעמוד בהיקף לימודים מינימאלי של לפחות % למלגה על  לצורך הגשת בקשה  .ז

לימודים שנתית מלאה לא כולל פטורים. לעניין זה, תוכנית לימודים מלאה כהגדרתה בשנתון הלימודים או היקף 

 נקודות זכות לא כולל פטורים, הנמוך מביניהם. 36לימודים מינימאלי של 

 65ות חריגות יידרש לממוצע ציונים של החל משנה ב', סטודנט בתוכנית מלגות אביב, מלגות מסלול קריירה ומלג .ח

אחוז ומעלה מתכנית  90 -, ללא נכשלים, רישום ללפחות 65ממוצע : לפחות ולמצב אקדמי תקין בשנה"ל הקודמת

 לימודים מלאה

לבצע פעילות בקהילה בהיקף שהוגדר במסגרת התוכנית בה  ת מעורבות חברתיתעל הסטודנט המקבל מלג .ט

 ר קיבלו פטור מחובה זו מוועדת המשנה לוועדת המלגות.למעט סטודנטים אש משתתף. 

אקונומי -ח' לעיל, רשאית המכללה להעניק לסטודנט המצוי במצב סוציו 2בגין פעילות התנדבותית כאמור בסעיף  .י

 קשה,  מלגת סיוע מוגדלת, כפי  שייקבע  בועדת המשנה לוועדת המלגות בהתאם לשיקול דעתה. 

פעילות ח', גובה המלגה יופחת בהתאם לשעות  2כאמור בסעיף החברתית פעילות הסטודנט, אשר לא השלים את  .יא

 שביצע בפועל.



 
 

 

סטודנט שהפסיק לימודיו במכללה בטרם השלים חובותיו האקדמיים בשנה בה התקבלה המלגה, יופסק מתן  .יב

 המלגה לאלתר וישולם רק החלק היחסי בהתאם לביצוע ההתנדבות בפועל. 

מלגות במהלך כל שנות לימודיו לתואר, במידה ועמד בקריטריונים המהווים תנאי סף סטודנט יהא זכאי לקבלת  .יג

זאת מלבד תוכנית אביב ומלגת תוכנית  שנה"ל לכל היותר. 4לקבלתם. תקופת קבלת המלגה תהא למשך 

 המצטיינים ע"ש גיטה שרובר.

 ללה. . ועדת המלגות תדון מדי שנה במתן כפל מלגות לזכאי סיוע כלכלי מטעם המכיג

. סטודנט אשר שכר הלימוד שלו ממומן ע"י מקום העבודה ו/או ע"י החוק המסדיר שנת לימודים ראשונה חינם יד

(,  יהיה זכאי למלגות 2011-ליוצאי צבא או שירות לאומי הלומדים בירושלים )החוק לפיתוח ירושלים, התשע"ב

  שעות שבועיות. 2-4בהיקף של  פעילות בקהילה מהמכללה תמורת מעורבות חברתית 

ו המכללה רשאית מנימוקיה להקטין את גובה המלגה או להפסיקה. החלטה זו לא תהווה עילה לתביעה משפטית א

 ביעה מסוג אחר כלפי המכללה.ת

 

 

 

 

 "אביב" תוכנית  -פרק ב' .3

 כללי   3.1

ת לאפשר להם ללמוד , על מנבאופן חריגאקונומי נמוך -סיוע כלכלי מקיף לסטודנטים במצב סוציו -מטרת המלגה .א

 במכללה לקראת תואר ראשון בהנדסה ברמה אקדמית גבוהה. 

ללא סיוע ו באופן חריגאקונומי נמוך  -נשים וגברים, אשר מצבם הסוציו מן המניין סטודנטים -אוכלוסיית היעד .ב

עודות , והם בעלי היסטוריה מוכחת של יכולות ומאמץ לקידום עצמי )תבמכללהלא יוכלו ללמוד  מקיף כלכלי

 ב'.-תינתן עדיפות לסטודנטים בשנים א'הצטיינות, המלצות, דו"חות וכו'(. 

שנות לימוד במכללה, זולת סטודנט, אשר החל לימודיו במסגרת המכינה הקד"א או סטודנט  4 :תקופת המלגה .ג

 הנמנה על מסלול לימודי קריירה, אך לא יותר מחמש שנים.

 יבים שלהלן:מלגת אביב תכלול את המרכ -מרכיבי המלגה .ד

 עפ"י החלטת ועדת מלגות אביבמלגת שכ"ל מלאה , לא כולל קורסים חוזרים  .1

 מלגת קיום  עפ"י החלטת ועדת מלגות אביב  .2

  הדקאנט. תהמכללה, מנכ"ל המכללה ונציג ת, נשיאציבורתורכב מנציג  –ועדת הקבלה לתכנית מלגות אביב  .ה

 נאי קבלת המלגהת   3.2

  ובות שכר הלימוד. מלגת הקיום תועבר ישירות לידי הסטודנט.מלגת שכר הלימוד תקוזז מח .ו

אם הסטודנט יהיה זכאי לקבלת מלגות ממקורות נוספים, מלגה זו תהווה השלמה בלבד באופן שסך כל המלגות  .ז

למעט מלגות ג' לעיל,  3.1עיל ולתקופה שבסעיף ל 1-2ד'  3.1שיקבל יגיע לסכום המלגה הכולל, כהגדרתו בסעיפים  

 .אביבבוועדת מות כפי שיוחלט מסוי



 
 

 

 שתציג הוועדה. לפטור/בקהילה בהתאם לדרישותבפעילותו זכאות הסטודנט לקבלת המלגה מותנית  .ח

זכאותו לקבלת המלגה בשנה"ל העוקבת. במידה  לאם סטודנט לא יעמוד בתנאי קבלת המלגה, אזי תישל .ט

זכאותו לקבלת המלגה לעמוד בתנאי קבלת המלגה ע"פ תקנון זה והסטודנט יצליח במהלך השנה בה נשללה 

שמורה לו הזכות להגיש בקשה מחודשת לקבלת המלגה ובקשתו תבחן ככל הבקשות. שלילת זכאות לקבלת מלגת 

 אביב אינה מונעת הגשת בקשה  למלגות אחרות.

-מעותיים במצבו הסוציוהזכאות של הסטודנט לקבלת מלגה תיבחן מדי שנה, ובמידה ויחולו שינויים מש .י

 אקונומי, יופסק מתן המלגה. ההחלטה בנוגע לאמור לעיל תהיה נתונה לוועדת מלגות אביב.

על הסטודנט להודיע למדור סיוע ומעורבות חברתית  על כל שינוי בפרט כלשהו הכלול בבקשה למלגת  .יא

מתחייב להודיע   אביב שהגיש למכללה, כמו כן במידה והסטודנט יפסיק את לימודיו במכללה הוא

  מיידית ובהתאם לדרישות המכללה.

 נים לבחירת המועמדים לקבלת המלגהקריטריו  3.3

 המועמד התקבל ללימודים במסגרת המכללה  .יב

 המועמד לומד במסגרת המכללה לימודי תואר ראשון. .יג

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

 מועמד הוא בעל היסטוריה מוכחת של יכולות ומאמץ לקידום עצמי )תעודות הצטיינות, המלצות, דו"חות וכו'(. ה .טו

 דרך הגשת המועמדים למלגה  3.4

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

נקבעו ע"י ועדת המלגות ירואיין ע"י  יועצת המכללה מועמד אשר עומד בקריטריונים לקבלת מלגת אביב כפי ש .יז

 או כל פונקציה אחרת שתוגדר מראש.

עניינו של מועמד העומד בקריטריונים יידון במסגרת ועדת מלגות אביב. הוועדה תבחר את המועמדים  .יח

 המתאימים ביותר לקבלת המלגה.  

 דה כדי לדון בבקשתו.המועמד ימסור לוועדת מלגות אביב כל מידע ומסמכים שידרשו לווע .יט

 תנאי מעבר משנה לשנה  3.5

 אחוז ומעלה מתכנית לימודים מלאה 90 -, ללא נכשלים, רישום ללפחות 65ממוצע  :סטטוס אקדמי תקיןכ. 

 

 עמידה מלאה בדרישות הפעילות החברתית  .כ

 בשנת קבלת המלגהועדת משמעת הורשע בהסטודנט לא  .כא

 שותפים  3.6

      פים. חלוקת המלגות תתבצע תוך כדי איגום משאבים בין השותפים. הסטודנט בתוכנית זו שותפים מספר גו

 המקבל את המלגה לא יוכל להגיש בקשה באופן עצמאי לאחד השותפים לשם קבלת מלגה נוספת.  

 עקב ודו"חותמ  3.7



 
 

 

סכום באים: יכלול את הפרטים התורם אשר דרש דיווח שנתי. הדיווח מדי סוף שנת לימודים יועבר דו"ח לכל 

  הישגיו הלימודיים של הסטודנט מקבל המלגה ודו"ח פעילות חברתית.המלגה, 

 

 מלגת הצטיינות -פרק ג' . 4

  כללי  4.1

למלגת הצטיינות יהיו זכאים סטודנטים מן המניין, אשר למדו ולומדים תכנית מלאה. לעניין זה, תוכנית לימודים  .א

המלגה נקודות זכות לא כולל פטורים.  36 ימודים מינימאלי של מלאה כהגדרתה בשנתון הלימודים או היקף ל

סטודנט אשר לא השלים תוכנית לימודים מלאה לא יהא תחולק במועד החלוקה הראשון של מלגות המכללה. 

 זכאי למלגת הצטיינות ויחויב בתשלום שכר לימוד בעבור אותה שנה"ל בגינה קיבל מלגת הצטיינות במכללה. 

 .למועמדים בידיעון שנה מידי למפורסם בהתאםל לקבל מלגת הצטיינות על פי תנאי קבלה, סטודנט חדש יוכ .ב

פסיכומטרי וממוצע בגרות מעל רף ציון יהיו מורכבים מ קריטריונים לזכאות למלגת הצטיינות לסטודנטים חדשים .ג

ם מלגת סכו מסוים, שיקבע בכל שנה ויפורסם באתר המכללה, בהתאם לנתונים שיקבלו ממדור רישום.

 מגובה שכר הלימוד של אותה שנת לימודים 25% -מגובה שכר הלימוד או ל 50% -יהיה שווה ערך ל ההצטיינות

  בהתאם לציוני הסטודנט ועמידתו בקריטריונים המזכים במלגה. 

 סטודנט ותיק )שנה ב' ומעלה(  4.2

הסטודנטים באותה שנה בכל מכלל  10%מספר הסטודנטים הותיקים הזכאים למלגת הצטיינות לא יעלה על  .ד

 מחלקה.

זכאות סטודנטים ותיקים למלגת הצטיינות )שנה ב' ומעלה( תדורג לפי ממוצע ציוניהם בשנה"ל הקודמת )במועד  .ה

 פתיחת שנה"ל החדשה(.

 .85ממוצע ציונים מינימאלי לזכאות למלגה הינו  .ו

 קדמית.הסטודנט לא הורשע במהלך שנת ההצטיינות בעבירת משמעת המהווה עבירה א .ז

 הסטודנט לא קיבל ציון נכשל בשנת ההצטיינות. .ח

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

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

 ייקבע  על ידי ועדת המלגות. ההצטיינות מלגת גובה .יא

קריטריונים לזכאות למלגת הצטיינות  .המלגות ועדת"י ע ייקבע הצטיינות למלגות הזכאים יםהסטודנט אחוז .יב

  לסטודנטים חדשים, וכן סכום מלגת ההצטיינות ייקבעו ע"י ועדת המלגות.

תגזר מרשימת המצטיינים שהמופקת ומפורסמת על ידי מדור בחינות וציונים.   בשנים מתקדמותמלגת הצטיינות  .יג

  .ובכל מחלקה בכל שנה אקדמיתביותר הגבוה ציונם הממוצע הינו סטודנטים שמה 3%עד ל תוענקהמלגה 

 נוהל  4.3

  רשימות הזכאים תפורסמנה באמצעי המדיה השונים.

 

 חריגיםמלגת  –פרק ד' .5



 
 

 

 כללי   5.1

 אקונומי . -מצב סוציועל בסיס נועדה לסייע במקרים חריגים לסטודנטים  חריגיםמלגת  .א

 . חריגיםרשאים להגיש בקשה למלגת ת, תואר ראשון ותואר שני תלמידי מכינו .ב

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

 תנאי קבלת המלגה  5.2

המשנה קריטריונים לזכאות למלגת קיום מיוחדת וכן סכום מלגת הקיום ייקבעו בכל מקרה ומקרה ע"י ועדת  .ד

בין היתר, את היכולות והמאמץ לקידום עצמי שהפגין הסטודנט וכן את זכאותו  המלגות,, אשר תשקול,לועדת 

לקבלת מלגות ממקורות נוספים. זכאות סטודנט לקבלת מלגות ממקורות נוספים אינה שוללת את זכאותו 

 .חריגיםלקבלת מלגת 

המחאה למוטב תועבר לסטודנט באמצעות העברה בנקאית ו/או  ,בסכום שקבעה ועדת המלגות חריגים,מלגת  .ה

 בלבד ו/או באמצעות קיזוז שכר לימוד.

 ועדת המלגות רשאית להתנות את קבלת המלגה בתנאים.  .ו

סטודנט שלא עמד בתנאים שנקבעו עבורו ועקב כך הופסק לו תשלום המלגה, יחויב בהשבת כספי המלגה ששולמו  .ז

 לו בתקופה בה לא התקיימו תנאי הזכאות.

 הגשת בקשה למלגה  5.3

תוגש על ידי הסטודנט למדור סיוע ומעורבות חברתית. גורמים שונים המגיעים במגע  חריגיםבלת מלגת בקשה לק  .ח

 .  חריגיםעם סטודנטים יוכלו להמליץ למדור סיוע ומעורבות חברתית לבחון התכנות להענקת מלגת 

את מצבו  על הסטודנט להגיש למדור סיוע ומעורבות חברתית מכתב אישי ואישורים נלווים המאשרים   .ט

 המועמדים יונחו על ידי צוות המדור. הסוציואקונומי. 

המנומקת אודות דעתה את חוות ראש מדור סיוע ומעורבות חברתית תכין לקראת הדיון בבקשה בוועדת המלגות   .י

 המועמד.  הסטודנט

  לראיון בפניה. לזמן את המועמדיםועדת המלגות רשאית   .יא

 

 מלגת תואר שני -פרק ו .6

 לתואר שני זכאים למלגת לימודים על פי נתוני הקבלה שלהם, לפי הפירוט הבא:סטודנטים 

משכר הלימוד  100%ומעלה זכאי למלגת לימודים בגובה  90מועמד לתואר שני, אשר ממוצע ציוניו בתואר הראשון   א.   

 משכר הלימוד השנתי בשנה השנייה. 50%השנתי בשנה הראשונה ולמלגת לימודים בגובה 

משכר  50%זכאי למלגת לימודים בגובה  90מועמד לתואר שני, אשר ממוצע ציוניו בתואר הראשון לא עולה על   ב.   

 משכר הלימוד השנתי בשנה השנייה. 50%הלימוד השנתי בשנה הראשונה ולמלגת לימודים בגובה 

 

 באההמלגות מחולקות עד היקף הנ.ז שאליו נרשם הסטודנט באותה שנה והיתרה מועברת לשנה ה

הנוסף ותוספת  ז"על הנידרש לשלם מי שלומד יותר מהיקף הנ.ז לתואר )כולל בשל חזרה על קורסים( או ממשיך שנה, 

  גרירה.



 
 

 

 ת בסיום כלל החובות לתואר. במידה וסטודנט לא ישלים את חובותיו, המלגה תבוטל.וכלל מלגות התואר השני מותנ

 

 

 

 

 

 

 

 על המסמך באמצעות טופס מקווןמה הסטודנטים מבצעים את החתי -1נספח 

 

 

 דיקנט הסטודנטים
 

 מדור סיוע ומעורבות חברתית
 
 
 
 

 טופס הצהרה 
 

 
סטודנט הזכאי לקבלת מלגה מהמכללה מחויב לדווח על מלגות נוספות שימצא זכאי  טבהתאם לתקנון המלגות תשע"

 אליהן במהלך שנת הלימודים הנוכחית. 

ולמכללה נשמרת הזכות לשלול זכאותו למלגה מטעם  סטודנט אמצעים משמעתייםאם לא תועבר הצהרה זו יינקטו נגד ה

 . המכללה

 
 
 
 

 _________________ ____________________________ ____________________יאנ
 ת.זשם פרטי                             שם משפחה                                      מס'                    

 
 
 
 

 .מכללה להנדסה ירושליםעזריאלי שאיננו  להצהיר על כל מלגה נוספת שאקבל מגוף חיצוני ת/מתחייבאני 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

    ______________________                ___________________ 
 חתימה                   תאריך                                 

 
 
 
 
 
 
 

 תשע"ט רת מידעהסכם העב -2נספח 
 

 סטודנט/ית יקר/ה,
ולצורך מתן המלצות לקבלת מלגה, הנך מתבקש למלא את הפרטים בטפסים , של המכללה במסגרת תכניות המלגות

 המצורפים )להלן "המידע" או "הפרטים"(.  
ת או לחברי וועדת המלגות של המכללה ולקרנות מלגות )פנימיו , בהתאם לצורך בלבד,מידעאת העביר תהמכללה 

 חיצוניות למכללה( רלוונטיות בלבד. 
 .כמפורט להלן מהעל כן נודה לאישורך להעברת המידע וחתימתך על ההסכ

לגורמים אשר כלשהוא בשמירה על פרטיות הסטודנט ומתחייב שלא יועבר מידע חשיבות רבה דיקנט הסטודנטים רואה 
 .למתן מלגותו ת המלגותולהפעלת תכניבאופן ישיר אינם מממנים או קשורים 

 
 בברכה,

 הסטודנטיםקנט יד
 

 "המכללה"(: –ירושלים ע"ר )להלן  סטודנט/ית בעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ,_______אני הח"מ

  הפרטים"(, שלמים,  –להלן (מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי במסגרת טופס הבקשה לקבלת מלגה שהגשתי"
 .כל שינוי בהם טודנטים עללדיקנט הסמתחייב/ת להודיע  , ואנימלאים ונכונים

 האקדמיים יהפרטים, ביחד עם נתונישהמלצה להענקת המלגה מתבססת בין היתר על כי ידוע לי  ת/אני מאשר. 

 מילתור במאגרי המידע של המכללה שמורוכן מידע אודותיי ה הפרטיםמכללה למסור את לבזאת  ת/אני מאשר 
 .המממנים מלגות שכר לימודפעילות  ניארגוו /מלגות  ניםמממה פיםגוקרנות מלגות / מלגות / 

 
 
 

 ______________שם מלא: 
 

 ת.ז:  _________________
 

 חתימה:_______________
 

 תאריך: _______________
 

 


