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מטרה:
 .1.1להגדיר תהליך קליטת בקשה ומיון סטודנטים הפונים בבקשה לסיוע מהמכללה.
מסמכים ישימים:
 .2.1פרוטוקולי ועדת המלגות של המכללה .
הגדרות:
 .3.1סטודנט -מועמד שהתקבל ולומד במכללה בחטיבות השונות
 .3.1.1תלמידי המכינה לבני +33
 .3.1.2תלמידי החטיבה האקדמית
 .3.1.3תלמידי המכינות הקד"א
 .3.1.3תלמידי המכינות הייעודיות (וחרדים)
 .3.2מלגות המכללה -מלגות מתקציב המכללה ,או מקרנות הפועלות בתיאום עם
המכללה בערוצי העברת כסף ,מיון וקליטת סטודנטים.
 .3.3ועדת מלגות( -להלן "הועדה") ועדה שבסמכותה להכריע בנושא תקציב מלגות
המכללה והשותפות עם קרנות הסיוע השונות ,בה יהיו חברים :מנכ"ל המכללה,
סמנכ"ל מנהל אקדמי ,דיקאן הסטודנטים  ,נציגי הקרנות ( ביחס לסעיפי שיתוף
הפעולה) ,אחרים -בהתאם לשיקול הועדה.
 .3.3סמסטר אביב – סמסטר ב' בשנת הלימודים.
 .3.3קרו מלגות – גוף המקצה תקציב עבור מלגות לסטודנטים של המכללה לפי
קריטריונים שהוא יקבע בשיתוף עם המכללה.
שיטה:
 .3.1קביעת סעיפי התקצוב ועקרונות חלוקת המשאבים
 .3.1.1ועדת המלגות תרכז את קריטריוני הקרנות השונות הפועלות בשיתוף
המכללה.
 .3.1.2הועדה תקבע מהם סעיפי היעדים למלגות ,הקריטריונים והיקף התקציב בכל
סעיף וסעיף
 .3.1.3בסמכות הועדה להעביר סכומים בין סעיפי המלגות השונים ולאשר מתן
מלגות חריגות.
 .3.2הגשת מועמדות
 .3.2.1סטודנט המבקש סיוע במימון שכ"ל מהמכללה (מלגה) יגיש מועמדתו
באמצעות בקשת מלגה מקוונת באתר המכללה,או טופס אחר רלוונטי לפי
דרישת משרד הדיקאן.
 .3.2.2לבקשת המלגה יש לצרף את כל האישורים הרלוונטיים המפורטים
בהנחיות.
 .3.3קליטת נתוני סטודנט
 .3.3.1נתוני הסטודנט כפי שנקלטו במערכת המלגות וגובו במסמכים המצורפים
יהוו את בסיס המידע לבחינת זכאות למלגות
 .3.3.2נתונים אלו יזכו את הסטודנט בניקוד סוציו אקונומי ,כפי שיקבע על ידי
הועדה .
 .3.3בחינת זכאות לסיוע.
 .3.3.1מלגת מכללה על רקע סוציו אקונומי תתבסס על הניקוד שצברו הסטודנטים
שפנו בבקשה לסיוע.
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 .3.3.2זכאות למלגות שאינם על בסיס סוציו אקונומי תבחן על פי הקריטריונים
השונים .
 .3.3לוח זמנים
.3.3.1
.3.3.2
.3.3.3
.3.3.3
.3.3.3
.3.3.4

הגשת " טופס מלגת מכללה" -עד ל  31בדצמבר בכל שנה
אישור רשימת זכאים למלגות -אפריל /מאי בכל שנה
ערעורים על החלטות הועדה -יוני – יולי בכל שנה
תלמידי סמסטר אביב -הגשת מועמדות למלגה -מרץ בכל שנה
תלמידי סמסטר אביב -רשימת זכאים למלגות -יוני בכל שנה
תלמידי סמסטר אביב -ערעורים על החלטות הועדה -יולי בכל שנה.

 .3.4מתן תשובות -וקבלת המלגה
 .3.4.1סטודנט שפנה באמצעות טופס מלגה לקבלת סיוע מהמכללה ,יקבל תשובה
בכתב לגבי זכאותו או אי זכאותו לסיוע מהוועדה .
 .3.4.2הכתובת למשלוח תשובות הינה הכתובת כפי שהוזנה ב"מכלול".
 3.4.2החלטות החתומות ע"י חברי הועדה יועברו לחשבות המכללה ,המלגה
תזוכה בכרטיסו האישי של כל סטודנט.
 3.4.3במידה והשלים הסטודנט חובותיו הכספיים למכללה -יוכל לקבל את יתרת
הזכות העומדת לרשותו באמצעות העברה בנקאית.
 3.4.3במידה ולא השלים הסטודנט חובותיו המנהלתיים בגין אותה מלגה ,תוקפא
זכאותו לקבלת המלגה עד השלמת חובותיו.
 .3.4ערעורים וועדת חריגים
 .3.4.1סטודנט המבקש לערער על החלטת הועדה רשאי לעשות זאת תוך שבועיים
מיום שליחת ההודעה בכתב למשרד הדיקאן.
 .3.4.2הועדה תדון בערעור ותחליט באם לקבל או לדחות את ערעורו של
הסטודנט ,על פי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות המיוחדות שהוצגו לפניה.
 .3.4.3הועדה רשאית להעניק מלגות חריגות גם אם הן לא נמנו על רשימת סעיפי
היעדים שפורטו במסמך העקרונות למלגות באותה שנה.
 .3אחריות:
 .3.1אחריות לקיום נוהל זה חל על דיקאן הסטודנטים.
 .4נספחים :אין
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[טבלת שינויים שבוצעו בנוהל]
סעיף/ים מושפע/ים

תיאור העדכון

מהדורה

תאריך ביצוע העדכון

1.2
3.2.4
3.4.1
3.3.1

סעיף חדש
ביטול סעיף – בדבר
הכנת מסמך עקרונות
שיובא לאישור הנהלה
מידי שנה
צרוף קישור לטופס
וביטולו כנספח
ביטול הסעיף
שינוי מלל
בוטל
שינויי הגדרת תפקיד
ממנהל המערך האקדמי
לסמנכ"ל מנהל אקדמי

20

 02נובמבר 0202

20

 20ספטמבר 0200

0.0
0.0.0
0.6.4
6.0

 02לינואר 0200

4.4

 02לינואר 0200

0.0.0
0.0.0
0.0.4
0.4.0
0.4.0

ביטול טופס מלגת
מכללה לבקשה מקוונת
למלגה באמצעות אתר
האינטרנט

 02לינואר 0200

0.5.4

הארכת מועד קיום ועדת
ערעורים
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