
  

 דף פרויקט – חתשע"מלגות קק"ל 
 

 2018 שנת הקצאה:
 : תשע"ח.שנת ביצוע בדוח

 
 תיאור כללי:

 .נמוכה לנפש ממוצעת הכנסה בהם מבתים המגיעים לחניכים מעניקה ל"שקק מלגה
 

 :דיווח ותשלום לו"ז הרשמה
 .5.6.18אקסל הכנסות בפורמט המצ"ב )ללא סעיף גבייה בשלב זה( בטופס  עד שליחת  .1

 .21.6.18בדיקה מדגמית עד  .2

 . 15.7.18דוח ביצוע כספי מלא כולל ביצוע גביה מותאם לכרטסת )בפורמט המצ"ב( עד  .3

 – 31.7.18מכתב הקצאה כולל סכום ההקצבה יישלח למכינות העומדות בקריטריונים עד  .4
 ההסכם עם קק"ל. בכפוף לחתימת

 .15.8.18דוח ביצוע חתום + חוו"ד רו"ח עד  .5

 )בכפוף לקבלת תשלום מקק"ל(. 31.12.18עד  -מהסכום  75%תשלום  .6

  (.2019סוף  –לאחר קבלת התשלום הרביעי מקק"ל )צפי  –הנותרים  25%תשלום  .7

 
 :לזכאות בפרויקטקריטריונים 

מלגות תתקבלנה עבור חניכים אשר מגיעים ממשפחות בהן ההכנסה הממוצעת לנפש  .1
 ., כולל החניך וההורים18עד גיל נמוכה. מספר הנפשות מחושב כמספר הדיירים בבית 

 רמות הכנסה הנחשבות כ"הכנסה נמוכה": 4הוגדרו 
 

 משוער  סכום סוג מלגה הכנסה ממוצעת לנפש
** סכום המלגה הבסיסי  מלגה בסיסית ש"ח 3,000-3,500

ייקבע לפי מספר המלגות 
 הכולל

 1.5מלגה בסיסית פי  מלגה מוגדלת ש"ח 2,500-3,000
 2מלגה בסיסית פי  מלגה כפולה ש"ח 2,000-2,500

 4מלגה בסיסית פי  מלגה מיוחדת ש"ח 2,000עד 
 

 ים תומכים המעידים על גובה השכר:יש להמציא מסמכ .2
טופס הצהרה  אוכולל ספח  ההוריםאחד צילום ת.ז של אסמכתא למס' נפשות:  -

  הילדים וגילם.כל חתום של ההורים הכולל את שמות 
 חודשים.  3עבור  –תלושי שכר / כל הכנסה אחרת  -
 חתימה. האישור ועדת מלגות של המכינה חתום ע"י ראש מכינה / מורש -

וונטית הרלבמקרה ואין הכנסה או מצבים מיוחדים יש לכלול את הניירת ** 
 .מהרווחה/ביטוח לאומי וכו'

 בכפוף להנחיות קק"ל, מלגות ינתנו על בסיס גובה הכנסה בלבד. 
 נתונים שאינם מגובים במסמכים.  דוחותאין לכלול ב

 :שמירת מסמכים ובדיקה מדגמית .3
ל פיהם מילא שע כל מכינה צריכה לשמור בתיק מסודר המסמכים הנוגעים לחניכים -

 . שנים 8למשך  הטופסראש המכינה את 
 הימצאות הטפסים והמסמכים תיבדק בבדיקה מדגמית שתערוך המועצה. -
 מהבקשות, לפי מספרי ת.ז שישלחו ע"י מעיין. 20%הבדיקה המדגמית תקיף עד  -
 הגשה בבדיקה המדגמית בפורמט המצ"ב. יחד עם המסמכים יוגש טופס מסכם ל -



  

מכינות שיימצאו ליקויים בבדיקה המדגמית שלהן, זכאותן להשתתפות תיבחן  -
 ועלולה להישלל. 

 מהנהלת חשבונות + חוות דעת רו"ח. התשלום מותנה בהגשת דוח ביצוע .4


