מלגת משרד החינוך או משרד
הבטחון עבור
המכינה הקדם אקדמית –
הסבר למילוי טופס בקשת המלגה

מלגה מטעם משרד החינוך או משרד הביטחון
• במסגרת חוק חיילים משוחררים קיימת אפשרות להגיש בקשה למלגה המיועדת לסטודנטים
של המכינה בגילאי  26- 19מלגה זו מוענקת על בסיס סוציו-אקונומי ושירות צבאי.
• הקריטריונים לקבלת המלגה נקבעים ע"י משרד החינוך והקרן לקליטת חיילים משוחררים
במשרד הביטחון .
• סכום מלגה זו יכול להגיע לכיסוי מרבית שכר הלימוד מטעם משרד החינוך /הביטחון וסיוע
בדמי קיום חודשים מטעם משרד הביטחון.
• היחידה הקדם אקדמית מגישה את רשימת המומלצים לדיון בוועדה מיוחדת של הקרן ,אשר
רק לה הזכות לקבוע מי יהיה זכאי לסיוע.
• לצורך קבלת מלגה וחישובה לידיעתך:
סטודנט רווק/נשוי ללא ילדים – ההכנסות הנחשבות הן של ההורים בלבד
סטודנט נשוי/חד הורי עם ילדים – ההכנסות נחשבות הן של בן/בת הזוג בלבד
• על מנת שנוכל להגיש בקשתך למלגה לדיון במשרד הביטחון/החינוך ,עליך להדפיס טופס
הבקשה ולהקפיד למלא את הטופס במלואו כולל המסמכים הבאים:

מסמכים אישיים:
• •
• •
• •
• •
• •

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

תמונת פספורט של הלומד/ת המבקש/ת המלגה.
צילום ת.ז של הסטודנט/ית כולל הספח עם פירוט כתובת מגורים עדכנית.
צילום ת.ז ההורים (אמא  +אבא) הכולל ספח עם פירוט שמות הילדים במשפחה .צילום
ת.ז כולל ספח של שני ההורים( .אם ההורים גרושים יש לצרף רק ת.ז  +ספח של אחד ההורים)
אם את/ה נשואה/י ובעלת ילד אחד או יותר יש להביא צילום ת.ז הכולל ספח של בן הזוג.
צילום תעודת שירות צבאי /שירות לאומי/אזרחי  /פטור מטעמי בריאות  /פטור מטעמים
אחרים /דחיית שירות ( עד לסיום מועד המסלול).
צילום כרטיס שחרור ארד/כסף/זהב.
צילום תעודת בגרות או צילום גיליון ציוני בגרות לבעלי בגרות חלקית
צילום אישור ציון פסיכומטרי – אם יש
אישור ניהול חשבון בנק  -צילום שיק או אישור ניהול חשבון מהבנק
מכתב פנייה אישי  -מומלץ

מסמכים המפרטים מצב סוציו אקונומי:
••

הורים שכירים  -צילום טופס  106של אבא לשנת  + 2020צילום
טופס  106של אמא לשנת 2020

••

הורה מובטל  -אם אחד ההורים מובטל  -יש לצרף אישור ביטוח לאומי על
גובה הקצבה לשלושה חודשים אחרונים לשנה זו ()2021
הורה שאינו עובד  -אם אמא /אבא  /בן זוג לא עובד  -יש לצרף אישור
ביטוח לאומי מעמד לא עובד.
הורה נכה  -אם אחד ההורים נכה – יש להביא :תעודת נכה  +אישור
נכות מביטוח לאומי  +פירוט קצבאות לשלושה חודשים אחרונים +
אישור מעמד לא עובד (במידה ולא עובד)
הורה עובד במשק בית/טיפול בילדים  -יש להגיש הצהרה מהמעסיק על
תקופת העבודה של שלושת חודשים אחרונים עם פירוט הסכום
המשולם לכל חודש ואישור ביטוח לאומי – טבלת עיסוק.
סטודנט נשוי/אה עם ילדים  -במידה והינך נשוי עם ילדים -צילום
טופס  106לשנת  –2020של בן הזוג בלבד.

אם אחד ההורים לא עבד שנה שלמה יש לצרף תלושי שכר של השלושה חודשים
אחרונים עוקבים לשנה זו (.)2021

••

••
••
••

מסמכים המפרטים מצב סוציו אקונומי  -המשך:
• •

הורים עצמאים  -צילום שומת מס של שנת  2020ומעלה מאושרת וחתומה ע"י מס
הכנסה בלבד  +חותמת .לא יתקבל אישור מרו"ח .תקציר שומה חייב להיות חתום על
ידי מס הכנסה.
יתום מאחד ההורים -בכל מקרה של יתמות מהורה אחד –יש לצרף אישור פטירה של
אם אחד ההורים מקבל קצבת שארים ,יש לצרף אישור ביטוח לאומי
אחד ההורים.
על גובה הקצבה.
הורה פנסיונר -אם אחד ההורים הינו פנסיונר ,יש לצרף טופס  106לשנת 2020
המפרט את סכומי הפנסייה וכן הכנסות מעבודה נוכחית (אם עובד בנוסף) או אישור
מביטוח לאומי על מעמד לא עובד.
חייל בודד/ת  -יש להביא אישור המכונה טופס  1מטעם משרד הביטחון  ,המעיד על
מעמד זה.
הורים גרושים  -אם ההורים גרושים ,יש לצרף תעודת גירושין  +הכנסות של ההורה
איתו הסטודנט/ית מתגורר בהתאם למופיע בתעודת הזהות.
סטודנטים בני מיעוטים – מי שהוכר במהלך שירותו הצבאי כבן מיעוטים עליו להגיש
טופס מיעוטים מהאגף לחיילים משוחררים בנוסף למסמכים האישיים.

• •

בעיה רפואית – במקרה של בעיה רפואית של הסטודנט או של קרוב משפחה מדרגה
ראשונה יש לצרף מסמך רפואי כללי מטעם רופא המשפחה המעיד על בעיה זו.

• •
• •
• •
• •
• •

• לקבלת טופס מיעוטים על הסטודנט לפנות למשרד הביטחון מייל HAIFAMAIL44@GMAIL.COM
• טל' מוקד טלפוני 5266 * / 037776770:

****חשוב*****
את הטופס יש למלא בעט בלבד.
••
גובה המלגה נקבע על ידי הוועדות בהתאם למסמכים המצורפים בבקשתך.
••
לתשומת ליבך ,בדף האחרון של הטופס יש צורך ב:חתימת ההורה +
••
הסטודנט/ית.
חתימת
••
בקשה מלאה הכוללת את כל המסמכים הנדרשים – יש לשלוח בקובץ PDF
אחד לכתובת המייל :
 leetal@gordon.ac.ilאו למספר וואטסאפ 048590190
מועד אחרון להגשת הבקשה – 10/10/21
תשובה לאחר דיון בועדות הגופים המממנים ,תימסר לכל המאוחר עד חודש דצמבר  2021באמצעות מייל אישי לסטודנט

טופס הבקשה למלגה עמוד 1

פרטים אישיים – יש לצרץ
צילום ת.ז+ .ספח

שירות צבאי/שירות לאומי יש
לצרף צילום תעודת שחרור

פרטים על ההורים והאחים במשפחה
בהתאם לצילום ת.ז  +ספח של ההורים
שיש לצרף

טופס הבקשה למלגה עמוד 2

אין צורך לפרט – יש לצרף צילום
תעודת בגרות

אם עשית פסיכומטרי או מימ"ד
יש לצרף צילום הבחינה

טופס הבקשה למלגה עמוד 3

יש למלא בהתאם לטופס  106של
האמא +האבא או של הבן זוג
(במידה ויש ילדים משותפים)
יש לצרף צילום  106של אמא,
אבא או בן הזוג
* אם אחד ההורים לא
עובד יש להביא אישור
מעמד לא עובד מביטוח
לאומי

טופס הבקשה למלגה עמוד 4
יש למלא את מספר
החשבון ולצרף
אישור ניהול חשבון
על שם הסטודנט
המבקש מלגה זו
חתימת אחד
מההורים של
הסטודנט

הסטונט המבקש את
המלגה צריך לחתום

הגשת בקשת מלגה עד לתאריך
10/10/21
לידיעתך – לא יתקבלו בקשות לאחר מועד זה
בהצלחה........
leetal@Gordon.ac.il
04-8590190

