נהלי הטבות לסטודנטים סדירים הנרשמים לשנה"ל התשע"ט בלבד
 .1הטבת" בן משפחה"
א -בן משפחה "הינו רק קירבה ראשונה דהיינו: -
בעל  /אישה  ,אבא  /אמא  ,בן  /בת  ,אח  /אחות.
ב -ה"מביא "בן משפחה ללימודים במכללה זכאי להטבת" בן משפחה "בסך של-
, ₪1,000בתנאי שהמועמד מצהיר בזמן הרשמתו שהגיע ללמוד במכללה ע"י "המביא".
כל הצהרה במועד אחר ,לא תזכה את" המביא "במענק.
ג -ה"מביא "זכאי להטבת" בן משפחה "הנ"ל רק אם" המביא "ו"המועמד "ילמדו -תכנית
מלאה ,סידרו תשלומים והמועמד ממשיך ללמוד בשנה ב'.
המענק יינתן בתחילת שנה ב 'של המועמד.
 .2מגורים חינם :זוג נשוי ששני בני הזוג נרשמים ומתקבלים כסטודנטים למכללה לתכנית
מלאה בשנה א 'לתואר ראשון בלבד ,יהיו זכאים לשנת מגורים אחת חינם במעונות
הקמפוס ,בתנאי שיש מקום.
א  .סטודנטים שישלבו התמחות חנ"מ עפ"י הנחיות משה"ח לא יהיו זכאים למילגה מותנית
של משרד החינוך.
ב  .סטודנטים שיעזבו את הלימודים מכל סיבה שהיא ,יחזירו את ההטבות שקיבלו
ומפורטות בסעיפים1 , 2 , 4 , 5 , 7 , 8 .
 .3תוכנית מצוינים) משרד החינוך (:תלמידים לתואר ראשון המתקבלים לתכנית המצוינים:
א  .זכאים וחייבים לסיים לימודים ב  - 3שנים במקום4 .
ב  .יקבלו מעונות חינם למשך  3שנים) בתעריף מעונות רווקים בלבד(.
סטודנטים שיוותרו על הטבה זו יהיו זכאים לקבל מחשב נייד בתחילת שנה ב'.
ג  .יקבלו מענק שכ"ל מהמכללה בגובה ההפרש שבין שכר הלימוד למענק המותנה ע"ס
 ₪5,800הניתן ע"י המשרד .דהינו  ₪ 5,800ניתנים כמענק מותנה ממשרד החינוך
והיתרה כמלגה מטעם המכללה (ההטבה של המשרד מותנת בהחלטות המשרד בלבד.
השלמת המכללה לא תעלה בכל מקרה על ההפרש שבין  ₪ 5,800לשכר הלימוד המלא.
ד  .זכאים לקבל מלגת קיום ממשרד החינוך) בתשע"ז הסכום היה ע"ס  ₪ 5,000לשנה(
עפ"י כללי המשרד.
 .4הנרשמים לחוג למדעים
סטודנטים הנרשמים לחוג למדעים ועומדים בתנאי הקבלה יזכו למלגת לימודים בגובה שכר
הלימוד לשנת הלימודים הראשונה בלבד .הצירופים הזכאים להטבה הם:
מדעים ותנ"ך או מדעים וספרות.
חשוב :קבלת ההטבה מותנית בהגשת בקשה למלגה מותנית ממשרד החינוך במתכונת הבאה:

א .בתחילת שנת הלימודים ישלם הסטודנט סכום של  ₪ 5,800כשכר לימוד.
ב .הסטודנט יגיש בקשה למלגה מותנית למשרד החינוך.
ג .המלגה המותנית תאושר ותיכנס לחשבון הבנק של הסטודנט/ית .
ד .במקרה שמסיבה כלשהי הקשורה למשרד החינוך ,לא תאושר מלגה מותנית או שתאושר
מלגה קטנה מ  , ₪ 5,800המכללה תעניק לסטודנט מלגה בגובה של  ₪ 5,800או את ההפרש
שבין  ₪ 5,800למלגה מותנית שאושרה.
צירוף ההתמחויות מדעים וחינוך מיוחד יזכה את הסטודנט/ית למלגת לימודים מטעם המכללה
בגובה  50%משכר הלימוד.

 .5מסלול חנ"ג) תואר ראשון בלבד(:
ה .הנרשמים למסלול חינוך גופני זכאים במסגרת הלימודים לתואר ראשון לקורס
מדריכי חדר כושר ובריאות חינם) מותנה בעמידה בדרישות והנחיות מינהל הספורט(.
ו .סטודנטים לחנ"ג במכללה המעוניינים בקורסי מדריכי ספורט נוספים המתקיימים
ביחידה יקבלו פטור מדמי רישום וזיכוי עבור קורסים שיוכרו להם.
)מותנה בעמידה בדרישות והנחיות מינהל הספורט(.
 .6מסלול חנ"מ :הנרשמים למסלול החינוך המיוחד אינם זכאים ל"מילגה מותנית"
לפי הוראות משרד החינוך.
 .6תואר שני בחנ"ג :הנרשמים לתכנית מלאה של תואר שני בחנ"ג יהיו זכאים
לקורס הסמכה לבגרות בחינוך גופני המתקיים במכללה בתנאי שהצטרפותם אינה
גורמת לפתיחת כיתה נוספת.
 .7ההטבות בסעיפים  1 - 8חלות רק על סטודנטים בתוכנית מלאה .סטודנט שלא ישלים
את ארבע שנות לימודיו במכללה ) או שלוש שנים בתוכנית המצוינים (יצטרך להחזיר
את כל ההטבות.

כל ההטבות הנ"ל הינם לנרשמים לשנה א ) 'של תואר ראשון ו/או שני ( לשנת
הלימודים התשע"ט בלבד.
סטודנטים שיעזבו את הלימודים מכל סיבה שהיא ,יחזירו את ההטבות שקיבלו.
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