
 
 

 ח"תקנון מלגות לשנה"ל תשע

 

לסטודנטים מלגות  המעניק "(העמותה)ע"ר( )להלן: " קרן מלגות שליד המרכז האקדמי פרס

בהתאם  (", לפי הענייןהמרכזאו " "הסטודנטיםהלומדים במרכז האקדמי פרס )להלן: "

  "(.ועדת המלגותלהמלצות ועדת המלגות של המרכז )להלן: "

הדעת המלא באשר להמלצותיה לעמותה לחלוקת מלגות לסטודנטים לועדת המלגות שמור שיקול 

ועדת המלגות  של המרכז. יחד עם זאת, ומבלי לפגוע בשיקול דעתה של ועדת המלגות כאמור לעיל,

, הזקוקים לסיוע ותמיכה כלכלית במהלך לימודיהם האקדמייםעדיפות לסטודנטים  רשאית ליתן

ות חברתית ולסטודנטים מצטיינים ובעלי הישגים לסטודנטים המשתלבים בפרויקטים למעורב

  לימודיים ראויים להערכה.

והן לסטודנט הן בדרך של מתן מלגה כספית ועדת המלגות תהא רשאית להמליץ ליתן מלגות 

 .להוראות תקנון מלגות זה אםבהת, והכל "(המלגות)להלן: " בדרך של סבסוד מתן שיעורי עזר

 

 :המלגל התנאי סף להגשת בקש. א

לימודים בתוכנית לימודים מלאה: סטודנט הלומד בתוכנית לימודים חלקית, לא יהא  .1

 רשאי להגיש בקשה למלגה.

סטודנט המשלם שכר לימודים חלקי ונמוך משכר הלימוד המלא, מכל סיבה שהיא, לא  .2

 יהא רשאי להגיש בקשה למלגה.

 בקשה למלגה תבחן אך ורק לאחר הסדרת תשלום שכר הלימוד השנתי. .3

 

 : קריטריונים להענקת מלגות  .ב

, בכל אחת מלגהלקבלת כל סטודנט הלומד בתוכנית לימודים מלאה, רשאי להגיש בקשה  .1

 .כאמור בסעיף א' שלעיל תנאי הסףלעמידתו בכפוף ב משנות לימודיו

רשאית לפסול בקשה למלגה אשר לא תמולא  ראש מחלקת רווחה ומעורבות חברתית .2

 רפו אליה  כלל המסמכים הנדרשים.כראוי וכנדרש ו/או לא יצו

למחלקת רווחה ומעורבות וועדת המלגות תדון בבקשות לקבלת מלגה אשר יוגשו  .3

על סמך מלגה תוענק בהתאם לקריטריונים של וועדת המלגות של המרכז.  חברתית

ובהשוואה לכלל  על בסיס נזקקות כלכלית מוכחת לקבלת מלגה בטופס הבקשההמידע ש

מקרה גם בכל  תמליץליתן לסטודנט מלגה, היא  וועדת המלגות ליצההממבקשי הסיוע. 

תהיה המלגה )בדרך של מתן מלגה כספית או בדרך של סבסוד מתן שיעורי  מאיזה סוג

 ובאיזה היקף ותנאים. עזר(

 

 

 

 

 



 
 

 

קבלה רק לאחר הסדרת תשלום שכר הלימוד אשר יימצא זכאי לקבל מלגה, יסטודנט  .4

 לאחר גה כספית, ינוכה סך המלגה מתשלומיו של הסטודנטבמקרה של מתן מל השנתי.

 של הסטודנט.  הסדרת תשלום שכר הלימוד

 של  פעילות התנדבותית בקהילה בתיאום ובאישורב מתן המלגה עשוי להיות מותנה .5

 , במסגרת שעות שתקבע מראש.ומעורבות חברתית רווחהמחלקת 

יהא חייב למלא את  ,בקהילההמחויב למסגרת שעות של פעילות התנדבותית סטודנט  .6

סטודנט אשר לא שבה ניתנה המלגה. הפעילות למען הקהילה עד לסיום שנה"ל שעות 

 ימלא חובה זו, עשוי לאבד את הזכות להגשת בקשה בשנה"ל הבאה.

ו לכתוב מכתב תודה לתורם תבקשממקבלי המלגות ימהסטודנטים ייתכן כי חלק  .7

סטודנט אשר לא ימלא אחר בקשה זו, עשוי לאבד את הזכות להגשת בקשה המלגה. 

 בשנה"ל הבאה.

 

 : ביטול מלגה. ג

 בסמכות וועדת המלגות לבטל מלגה אשר אושרה והוענקה לסטודנט במקרים הבאים:

אשר נמסרו ע"י הסטודנט בעת הגשת ו/או לא מלאים גילוי אודות פרטים לא נכונים  .1

 הבקשה למלגה.

עת בממקורות נוספים אשר לא דווחו ו/או לא היו ידועים  בעבור הסטודנט עקבלת סיו .2

 הגשת הבקשה למלגה.

 "י הסטודנט בעת הגשת הבקשה למלגה.שינוי בפרטים אשר נמסרו ע .3

 ו/או בדין פלילי. בדין משמעתיהסטודנט  תהרשע .4

 מכל סיבה שהיא.של הסטודנט במרכז לימודים הביטול/הפסקת  .5

 

 : חשנה"ל תשע". 2017אוקטובר  – שת בקשת מלגההגואופן מועדי . ד

על תחילת מועד  ההמודיעתפורסם הודעה באתר  חפתיחתה של שנה"ל תשע" לקראת .1

 הגשת הבקשות למלגות באמצעות מערכת  ה"מידענט".

 .2017 לנובמבר  30 -עד המצורפים יש למלא ולהגיש טפסים ומסמכים  .2

 :בשני שלביםלהגיש יש את הבקשה לקבלת מלגה  .3

 המצוי במערכת ה"מידענט". הגשת טופס בקשת מלגה מקוון  -א'

 .טופס בקשה למלגה ---כללי             

   מחלקת רווחה לידי כלל המסמכים הנדרשים כמפורט בטופס הבקשה הגשת   -ב'

  .5, קומה Bומעורבות חברתית, בניין 

 סמסטר א'.תקופת הבחינות בסיום עד  רהחלטת וועדת המלגות תימס .4

 

 



 
 

 

 

 

  :חשנה"ל תשע". 2018פברואר  – הגשת בקשת מלגהואופן מועדי . ה

על  התפורסם הודעה באתר המודיע חשל שנה"ל תשע" סמסטר אביב פתיחת לקראת .1

 הגשת הבקשות למלגות באמצעות מערכת  ה"מידענט".תחילת מועד 

 .2018באפריל  18 -עד הטפסים ומסמכים מצורפים יש למלא ולהגיש  .2

 לקבלת מלגה יש להגיש בשני שלבים: את הבקשה .3

 הגשת טופס בקשת מלגה מקוון המצוי במערכת ה"מידענט".  -א'

 .טופס בקשה למלגה ---כללי 

   מחלקת רווחההגשת כלל המסמכים הנדרשים כמפורט בטופס הבקשה לידי   -ב'

 .5, קומה Bומעורבות חברתית, בניין 

 סמסטר ב'.בחינות בתקופת העד סיום  רהחלטת וועדת המלגות תימס .4

 

 םערעורי. ו

ככלל, ערעורים על החלטת וועדת המלגות יהיו מבוססים אך ורק על נימוק חדש אשר לא  .1

 הופיע בטופס הבקשה הקודם ונוצר לאחר הגשת הטופס.

עד שבועיים מיום קבלת  מחלקת רווחה ומעורבות חברתיתערעורים יש להגיש אל משרד  .2

 ההחלטה.

 

 :הערות נוספות. ז

 ו את הפרטים המצויים יכז האקדמי פרס שומר לעצמו את הזכות לבחון כראות עינהמר

 בטופס הבקשה ובמסמכים המצורפים אליה באמצעות גורם שלישי או בכל דרך אחרת.

  המרכז האקדמי פרס שומר לעצמו את הזכות למסור מידע רלוונטי מטפסי הבקשה

עבור תלמידי יים לתרום מלגות אנשים העשוללמוסד ו/או  ,ואודות סטודנט מגיש בקשה

 ., וסטודנט המגיש בקשה לקבלת מלגה נותן בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זההמרכז

 

 

 .רווחה ומעורבות חברתית מחלקתלשאלות נוספות ניתן להפנות 
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