
  

 דף פרויקט – טתשע"מלגות קק"ל 
 

 ש"ח.  270,000 :2019סכום כולל לחלוקה הקצאת 
 *במידה ויהיו סכומים נוספים לחלוקה לפרויקט זה יחולקו מלגות נוספות.

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

 
 סטטוס הרשמה:

 פתוחה
 

 קריטריונים להשתתפות המכינות:
מלגות תתקבלנה עבור חניכים אשר מגיעים ממשפחות בהן ההכנסה הממוצעת לנפש נמוכה.  .1

 ., כולל החניך וההורים18עד גיל מספר הנפשות מחושב כמספר הדיירים בבית 

 תוכ להגיש בקשה לקבל מענקים בקול הקורא מכינה אשר מגישה בקשות לקבלת מלגות עבור .2
במחזור תשע"ט )שנה א'( לפי החלטת ועדת מלגות  חניכים מקבלי מלגה 10מספר מינימום של 

 ממספר החניכים במחזור תשע"ט )שנה א'( במכינה, לפי הנמוך מביניהם. 20%של המכינה, או 

 רמות הכנסה הנחשבות כ"הכנסה נמוכה": 4הוגדרו 
 משוער  סכום סוג מלגה הכנסה ממוצעת לנפש

** סכום המלגה הבסיסי ייקבע  מלגה בסיסית ש"ח 3,000-3,500
 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 
 

 מסמכים נדרשים
 :המעידים על גובה השכרים תומכים יש להמציא מסמכ

טופס הצהרה חתום של  אוכולל ספח  ההוריםאחד צילום ת.ז של אסמכתא למס' נפשות:  -
  ההורים הכולל את שמות הילדים וגילם.

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

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

 נתונים שאינם מגובים במסמכים! דוחותאין לכלול ב

 שמירת מסמכים ובדיקה מדגמית
ל פיהם מילא ראש המכינה שע כל מכינה צריכה לשמור בתיק מסודר המסמכים הנוגעים לחניכים -

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

 :הרשמה
 ביית שכ"ל וגובה הכנסה. ההרשמה היא באמצעות שליחת הטבלה הכוללת דוח ביצוע על ג

 
 דרישות חשבונאיות:

שניהם לפי הפורמט שיישלח  –התשלום מותנה בהגשת דוח ביצוע מהנהלת חשבונות + חוות דעת רו"ח 
 אליכם. 

 
 לו"ז דוחות שנתי:

 30.5.19עד  ( בטופס בשלב זה )ללא סעיף גבייהבפורמט המצ"ב שליחת אקסל הכנסות  -
 .20.6.19בדיקה מדגמית עד  -
 . 18.7.19)בפורמט המצ"ב( עד כולל ביצוע גביה מותאם לכרטסת דוח ביצוע כספי מלא  -
 .31.7.19מכתב הקצאה כולל סכום ההקצבה יישלח למכינות העומדות בקריטריונים עד  -
 .15.8.19דוח ביצוע חתום + חוו"ד רו"ח עד  -



  

 במכינה מלגות ועדת והתנהלות מלגה לקבלת תנאי -' א נספח
 

 רקע:
 בקשה לשקול הניגשת במכינה המלגות מועדת הנדרשת ההתנהלות את מגדיר זה נספח ▪

 .הלימוד בשכר להקלה

" ט"תשע קקל מלגות" לפרויקט הקורא הקול במסגרת למענקים בקשות להגיש ניתן ▪
 לפי, בלבד נמוכה לנפש הממוצעת ההכנסה בהן ממשפחות מגיעים אשר לחניכים

 .מעלה שהוגדרו לנפש ממוצעת הכנס לרמות הקריטריונים

 הלימוד שכר בתשלום הקלות ולהעניק המלגה מתן את לבחון המכינה של המלגות ועדת על ▪
 .מטה הכתובים הכללים פי על

 מועצת. החלטתה ואת שבידיה הנתונים את המגבים המסמכים כלל את להחזיק המכינה על ▪
 .הצורך במקרה המסמכים מלוא הצגת את מהמכינה לבקש רשאית המכינות

 :כללי
 הכנסה לפי יוערך הכלכלי המצב. החניך של הכלכלי המצב פי על תיקבע מלגה הענקת ▪

 .החניך של משפחתו/  הוריו בבית ברוטו חודשית

 יצורפו לא או/ו כראוי תמולאנה שלא בקשות. הכנסה כל לגבי אישורים לצרף יש לבקשה ▪
 .יפסלו הדרושים האישורים אליהן

 הזכאות האמת מן וחריגות התאמות אי של במקרה. להיבדק עשויה הצהרותיך נכונות ▪
 לדווח חייב הנך ידך על שנמסרו בפרטים שינויים יחולו או/ו וחלו במקרה. תבוטל לתמיכה

 .כך על

 :הבאים במקרים תבוטל המלגה ▪
o נכונים בלתי פרטים גילוי. 
o פרטים עדכון אי. 
o במכינה החניך השתתפות הפסקת. 

 :נדרשים מסמכים
 

 :כדלקמן תומכים מסמכים להמציא יש
 :משפחתיים נתונים המעידים תומכים מסמכים

 חתום הצהרה טופס או ספח כולל ההורים אחד של ז.ת צילום: נפשות' למס אסמכתא .א
 . וגילם הילדים שמות את הכולל ההורים של

 :ההכנסות גובה על המעידים תומכים מסמכים
 המס בשנת שנקבעה ההכנסה על השומה מפקיד אישור -עצמאיים עובדים של הכנסות .א

 .האחרונה

 עבור משכורת ותלושי האחרונה המס שנת של 106 טופס - שכירים עובדים של הכנסות .ב
 חודשים 3

 הביטוח קצבת על אישור או/ו פנסיה קצבת גובה על אישור - מקצבאות הכנסות .ג
 .הלאומי

 .נוספות הכנסות על בנקאיים םיאישור - שונות וזמניות קבועות הכנסות .ד

 ההכנסות גובה על הקיבוץ/  הישוב ממזכירות אישורים ימציאו קיבוצים/  מושבים בני .ה
 .ההקצבה /

 במס השומה מפקיד מתאים אישור להמציא חייב הכנסות אשר חניך - הכנסות היעדר .ו
 .הכנסה

 :במכינה המלגות מתן לתהליך תומכים מסמכים
 .הנוכחית הפעילות לשנת עדכני מלגות ועדת פרוטוקול .א

 מלגה למתן חתימה מורשה/  מכינה ראש י"ע חתום המכינה של מלגות ועדת אישור .ב
 .ה/לחניך

 !במסמכים מגובים שאינם נתונים בדוחות לכלול אין


