מועד פרסום התקנון :
סיון תשפ"ב06/2022 ,

תקנון מתן מלגות לתושבי בת-ים וחולון ,לשנת הלימודים ,תשפ"ג2022 – 2023 ,

המכללה מביאה בזאת לידיעת מועמדים ללימודים במכללה ,על מלגה ייעודית לתושבי חולון
ובת ים ,בהתאם לתנאים ולקריטריונים המפורטים מטה.

המלגה תוענק בהתאם לתנאים והקריטריונים הבאים:

 .1המבקש נרשם והתקבל כדין ללימודים במכללה ,כסטודנט מן המניין לשנת תשפ"ג,
באחד מהמסלולים הבאים:
א .תואר ראשון
ב .תואר שני.
ג .הסבת אקדמאים להוראה.
 .2המבקש עצמו הינו תושב אחת הערים ,בת ים או חולון ,במהלך כל תקופת הלימודים.
 .3המבקש יציג למדור הרישום ,אסמכתאות לכך שמקום המגורים הרשום שלו (באופן
אישי) ,הוא בבת-ים ,או בחולון .האסמכתא תהיה ,באמצעות הצגת צילום תעודת זהות
הכולל את ספח כתובת המגורים ,או לחילופין ,באמצעות הצגת אישור תקף המעיד על
תושבות בעיר לפני חודש ( 6/2022למשל באמצעות שוברי תשלום לעירייה ,או לחברת
חשמל ,על שמו של הסטודנט) ,וכן תוצג שוב אסמכתא לגבי מקום המגורים (של
המבקש ,באופן אישי) ,בבת ים ,או חולון ,בסיומה של שנת לימודים .לאחר הצגת
האסמכתאות כאמור ,יתקבל אישור מדור הרישום לקבלת המלגה.
 .4לתושבי בת-ים ,תינתן מלגה חד פעמית ,בסך של .₪ 1,000
לתושבי חולון ,תינתן מלגה חד פעמית בסך של .₪ 1,000
 .5הסטודנט/ית משלם שכר לימוד מלא
(שכר הלימוד לתוכנית לימודים מלאה לתואר ראשון בשנת תשפ"ג –  ,₪ 10,391שכר
הלימוד לתוכנית לימודים מלאה לתואר שני לשנת תשפ"ג – ,)₪ 14,042
בתוכנית/מסגרת הלימודים אליה נרשם ואינו זכאי למתן מלגה אחרת או הנחה נוספת.
 .6ההטבה תוענק כהפחתה/זיכוי (חלקי) בתשלום האחרון של שכר הלימוד לשנת
הלימודים הראשונה.
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 .7מתן המלגה מותנה בהשלמת הלימודים במסלול ,אליו נרשמ/ה הסטודנט/ית ,במלואם.
סטודנט/ית אשר נרשם והחל את לימודיו במכללה ,ומכל סיבה שהיא ,הסטודנט/ית
פרש/ה מהלימודים טרם השלמת התואר/המסלול ,לימודיו/ה הופסקו ביוזמתו ו/או
לפי החלטת המכללה ובשל כך הוא/יא לא השלימ/ה את לימודיו/ה במכללה ,הזכאות
לקבלת המלגה תישלל ,במידה והוא קיבל את המלגה והזיכוי ,הם יבוטלו והסטודנט/ית
י/יידרש להחזיר את כספי המלגה ויידרש לשלם את מלוא חובותיו/ה הכספיים כלפי
המכללה
 .8ההטבה תינתן באופן חד פעמי במהלך מסלול הלימודים/התואר ולא תוענק מדי שנה.
 .9המועד האחרון להגשת בקשה למלגה זו הינו .30/10/2022
 .10המלגה לא תוענק לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בתקופה שקדמה למועד פרסום
התקנון.
 .11המלגה תוענק אך ורק לאחר שהסטודנט/ית הסדיר ושילם את כל תשלומי שכר הלימוד
לשנה הראשונה ואין לו חובות כספיים למכללה ( .למעט התשלום האחרון לשנת
הלימודים הראשונה).
 .12ככל ויעלה חשד למסירת נתונים כוזבים על ידי הסטודנט/ית ו/או אי עדכון שינויים
בפרטים שמולאו בעת הגשת טופס בקשת המלגה ,אשר שימשו כיסוד להענקת המלגה,
המכללה תהיה רשאית שלא להעניק את המילגה ,לבטלה ,ובאם כבר ניתנה ,לדרוש
מהסטודנט/ית להחזירה ולשלם את יתרת החוב למכללה .
 .13בדיקת הזכאות לקבלת המלגה תתבצע על ידי המכללה ובכל מקרה של ספק לגבי
הזכאות למלגה ,החלטה בעניין תתקבל על ידי המכללה באופן בלעדי והחלטתה תהיה
מחייבת ,סופית וקובעת.
 .14המכללה שומרת על זכותה לקבוע את משך תקופת מתן המלגות ,ולהפסיק בכל עת ,את
מתן המלגות ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,במתן הודעה באתר האינטרנט של
המכללה.
 .15המכללה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את מספר המלגות שיוענקו ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,ובכפוף לתקציב המכללה ובמקרה זה ,כל הקודם זוכה.
 .16נוסח התקנון כפי שהוא ,מפורסם באתר המכללה והוא הנוסח הקובע בכל עת.
 .17בשאלות והבהרות בעניין מתן המלגות כאמור ,ניתן לפנות למרכז ייעוץ והרשמה,
באמצעות טלפון  03-5128555 :או למייל . rishum@talpiot.ac.il
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טופס בקשה לקבלת מלגת תושב בת ים או חולון
פרטי הסטודנט/ית
שם_____________________ :
מס' ת.ז_________________ :.
לומד/ת במסלול/מגמה________________ :
תואר____________________________ :
טלפון___________________________ :
דוא"ל__________________________ :
כתובת מגורים__________________________________________ :
• רצ"ב כנספח לבקשה ,צילום תעודת זהות ו/או שוברי תשלום עדכניים המפרטים
את כתובת המגורים של הח"מ.
• קראתי את תקנון מתן מלגות לתושבי בת-ים וחולון ,לשנת הלימודים ,תשפ"ג,
 2022-2023במלואו ,הבנתי אותו ,אני מקבל על עצמי ומסכים עם הוראותיו ולא
תהיה לי ו/או למי מטעמי כל טענה ו/או דרישה כנגד המכללה בעניין זה.
• אני הח"מ ,סטודנט/ית במכללת תלפיות ,מאשר/ת כי ידוע לי שהחלטה על הענקת
המלגה מתבססת בין היתר על הפרטים שמסרתי.
• כמו כן ,אני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי במסגרת טופס הבקשה לקבלת מלגה
שהגשתי ,שלמים  ,מלאים ונכונים ,ואני מתחייב/ת להודיע למכללה על כל שינוי
בהם.

שם הסטודנט/ית___________________________ :

חתימת הסטודנט/ית _____________________ :

תאריך________________________________ :
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