המדריך שיעשה לכם/ן סדר
בהגשת הבקשה למלגת קרן הסיוע
מלגת קרן הסיוע של ות"ת על ידי משרד החינוך דורשת מילוי טופס בקשה וצירוף מסמכים
שונים .בכדי לחסוך לכם/ן זמן ,להקל על התהליך ולפתור בעיות מבעוד מועד ,קראו בעיון את
המסמך הבא והיו מוכנים להגשת הבקשה.
יש לך שאלה הקשורה במלגה? מוזמן/ת לפנות למשרדי הדיקנט במוסד הלימודים ולבקש
הכוונה .הקרן מעמידה מוקד טלפוני לשאלות בנושא המלגה שמספרו1-700-505-885 :

כניסה לאתר מלגת קרן הסיוע
שימו לב לשינוי הזמנים השנה!
הגשת המועמדות בין התאריכים 1/11/2020 - 25/11/2020
טיפ מאתנו :לעיתים תהליך קבלת שם משתמש וסיסמה עשוי לארוך מספר ימים ,לכן הגישו
בקשה לשם משתמש וסיסמה מיד עם פתיחת המערכת!
השנה מכינים את המסמכים הנדרשים מראש ומקבלים את הכסף מוקדם! את רשימת המסמכים
הנדרשים תוכלו למצוא בהמשך.

בשנים קודמות ,עקב עומס על המערכת בימים האחרונים להגשת הבקשה,
סטודנטים החמיצו את האפשרות להגיש .לכן ,מומלץ מאד להגיש את הבקשה כבר
בשבוע הראשון לפתיחת המלגה.
האם מוסד הלימודים שלך מוכר לצורך המלגה?
מוזמן/ת לחפש את מוסד הלימודים שלך בעמ' מספר  2ברשימה הבאה.

**

לפני שאתם ממשיכים/ות
בתהליך  -חשוב לשים לב!
אלו הסטודנטים/ות שאינם רשאים להגיש בקשה לסיוע:
סטודנט הלומד במוסדות להכשרת מורים או בשלוחות של מוסדות לימוד מחו"ל
סטודנט המחויב בתשלום שכר לימוד שנתי פחות מ ,₪ 6,159 -לרבות האוניברסיטה
הפתוחה.
סטודנט הלומד במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי המדינה ,ומקבל סיוע במימון
מעל .₪ 8,400
סטודנט הלומד במוסדות להשכלה גבוהה שאינם מתוקצבים על ידי המדינה ,ומקבל סיוע
במימון מעל ) ₪ 16,800למעט מלגת פר"ח ,מענק פיקדון לחיילים משוחררים ,מלגת
קמ"ח ,מלגת מרום ,מלגת שער לאקדמיה ומלגת אירתיקא(.
סטודנט הלומד במסגרת עתודה אקדמית ושכר הלימוד ממומן על ידי צה"ל.
סטודנט הלומד לתעודת הוראה או ללימודי תעודה )למעט לתעודת הנדסאי(.
סטודנט הלומד לתואר מעבר למספר שנות הלימוד התקניות לתואר אקדמי.
סטודנט עם ליקוי למידה שאושרה לו מעל שנת לימוד נוספת.
סטודנט במעמד 'שומע חופשי'.
סטודנט הלומד להשלמת תואר.
סטודנט בעל תואר אקדמי ראשון.
סטודנט הלומד לתואר שני ולדוקטורט.
סטודנט הנדסאי הלומד במסגרת ובפיקוח משרד החינוך כיתות י"ג-י"ד.
סטודנט הנדסאי הלומד במסלול ארוך או משולב ומשלם שכ"ל הנמוך מ.₪ 4,021 -
סטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה לתואר ראשון מעל  4שנים.
סטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה לתואר ראשון ואינו צובר בשנת הלימודים הרלוונטית
 5קורסים לפחות ,או  24נקודות זיכוי.

*

מכינים אישורים מראש -
וחוסכים זמן!
 .1אישור לימודים
איך משיגים? באתר מוסד הלימודים שלך או בפנייה למערך השירות לסטודנט במוסד.
מה כולל האישור? אישור לימודים בציון שם התואר ,הפקולטה ,ושנת הלימודים לתואר.
סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה הלומדים לתואר ראשון נדרשים לצרף תכנית לימודים שנתית
בהיקף של  24נקודות זכות או חמישה קורסים אקדמיים .שימו לב כי ההרשמה לקורסים
בפתוחה לכל שנה"ל תשפ"א נפתחת ב .1/11/2020סטודנטים במכללות אזוריות נדרשים לצרף
אישור לימודים עם חסות אקדמית של האוניברסיטה הנותנת חסות למכללה.

 .2שכר לימוד
איך משיגים? באתר מוסד הלימודים או בפנייה למערך התשלומים/כספים במוסד.
מה כולל האישור? פירוט סכום שכר הלימוד השנתי ,כולל פירוט באחוזים של היקף מערכת
הלימודים השנתית.

 .3מגורים בשכונות שיקום ויישובים הנכללים בפרויקט שיקום שכונות
איך משיגים? כאן מצורף הטופס ,הדורש חתימה של מנהלי הפרויקטים ברחבי הארץ .את
החתימה תוכלו להשיג אצל מנהל הפרויקט באזורכם כפי המפורט בטבלה
מה כולל האישור? הצהרת מנהל צוות ההיגוי החברתי בשכונת השיקום וחתימתו כי הסטודנט
מתגורר שנה אחת לפחות בשכונת שיקום.
סטודנטים המתגוררים ביישובים הנכללים ברשימת היישובים המסווגים באשכולות  1-6של
הלמ"ס נדרשים לצרף צילום ת.ז ,כולל ספח ובו כתובת המגורים.

 .4בית מגורים קבוע של הסטודנטים בתקופת הלימודים -מתייחס לכל
הסטודנטים )רווק ,נשוי ללא ילדים ועם ילדים ,חד הורי ,גרוש ,אלמן(.
איך משיגים? בטוח שמרתם/ן את חוזה השכירות שלכם/ן! אם לא ,פנו לבעל/ת הדירה ובקשו
העתק.
מה כולל האישור? סטודנטים המתגוררים בשנת הלימודים בדירה בשכירות חודשית או בדמי
מפתח ,או בדיור ציבורי ,נדרשים לצרף לבקשה אישור מתאים ועדכני – תצלום של חוזה תקף או
אישור עדכני על דיור בדמי מפתח/דיור ציבורי .

 .5ילדים עד גיל 21
איך משיגים? תעודת זהות שלך ,המונפקת על ידי משרד הפנים.
מה כולל האישור? סטודנטים אשר להם ילדים עד גיל  21נדרשים לצרף צילום תעודת זהות,
כולל ספח ובו תאריכי הלידה של ילדיהם .במידה שלמבקשים ישנם ילדים עד גיל  21שאינם
רשומים בספח תעודת הזהות ,יש לצרף צילום תעודת הזהות של הילדים ובו תאריך הלידה
שלהם* .למעט ילדים נכים.

.6אחים סטודנטים עד גיל 21
איך משיגים? צילום הספח מתעודת הזהות של אחד ההורים )לאחים/ות עד גיל  (21או צילום
תעודת הזהות של אחים/ות סטודנטים/ות )לאחים/ות מעל גיל .(21
מה כולל האישור? סטודנטים ללא ילדים אשר להם אחים עד גיל  21יש לצרף צילום ת.ז כולל
תאריך הלידה .אם יש אחים מעל גיל  22והם סטודנטים גם כן ,יש לצרף אישור לימודים של
האחים בשנת הלימודים הנוכחית במוסד להשכלה גבוהה ,לתואר ראשון או שני )כולל מכינה
קדם אקדמית והנדסאים( ,וכן צילום ת.ז של האחים ובו תאריכי הלידה שלהם.
*למעט אחים נכים.

 .7שירות מילואים/צבאי/לאומי/אזרחי.
איך משיגים? באזור האישי באתר מילואים) .שימו לב  -האתר בתחזוקה!( ובאתר המוסד לביטוח
לאומי
מה כולל האישור? אישור מקצין הקישור של היחידה או מקצין העיר על שירות במילואים מיום
אחד ומעלה בתקופת שנת הלימודים הקודמת .במקרה של שירות צבאי/לאומי/אזרחי נדרש
אישור על תקופת השירות.

 .8נכות רפואית במשפחה ו/או ליקויי למידה )כולל אחים/ילדים מעל גיל
(21
איך משיגים? באתר המוסד לביטוח לאומי או באתר משרד הביטחון .אישור על ליקויי למידה
באתר מוסד הלימודים שלך
מה כולל האישור? במצב של נכות רפואית מעל  20%של אחד מבני המשפחה ,נדרש אישור
מטעם המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון ,בציון שיעור אחוזי הנכות ותאריך הזכאות.
אם אובחנו לסטודנט בלבד ליקויי למידה נדרש אישור מטעם מוסד הלימודים על הזכאות לקבלת
הקלות לימוד.

 .9שירותי הרווחה
איך משיגים? לשכת הרווחה בעיר שלכם .חפשו באתר העירייה מייל או טלפון לבקשת האישור
או פנו ישירות לעובד/ת סוציאלי/ת העומד/ת בקשר עם המשפחה.
מה כולל האישור? אישור עדכני לשנת הלימודים הנוכחית מלשכת הרווחה ,כי המשפחה מוכרת
ומטופלת על ידם.

 .10היעדר הכנסה/חלקיות משרה
איך משיגים? באתר ביטוח לאומי
מה כולל האישור? תלוי במצבך .סך הכל ישנם שלושה אישורים ותזדקק/י לאחד מהם או יותר:
א .חובה :אישור מהמוסד לביטוח לאומי על העדר הכנסה )אישור "לא עובד"( של הסטודנט/ית,
הוריו או בן הזוג.
ב .במקרה של קבלת קצבה :קצבת אבטלה ,הבטחת הכנסה ,השלמת הכנסה ,קצבת נכות או
קצבת שארים ,פנסיה )אישור מקרנות הפנסיה( יש לצרף אישור מתאים.
ג .במקרה של חלקיות משרה :יש לצרף אישור מהמעסיק המעיד על חלקיות משרה באחוזים.

 .11במצב שאחד ההורים נפטר ,יש לצרף תעודת פטירה.
איך משיגים? באתר משרד הפנים

 .21ניתוק קשר עם ההורים
איך משיגים? תצהיר משפטי מרשם בית משפט או נוטריון )עו"ד(
מה כולל האישור? סטודנטים ללא ילדים המצהירים שנותק הקשר בינם לבין אחד מההורים
נדרשים לצרף תצהיר משפטי של רשם בית משפט או נוטריון )עו"ד( .במקרה של ניתוק קשר
משני ההורים ,בדיקת הזכאות והניקוד תיעשה על סמך נתוני הסטודנט/ית בלבד.

חובה לציין בתצהיר בזו הלשון "אני מצהיר כדין"

*

