משרד החינוך
מינהל תיאום ובקרה
המחלקה לסטודנטים

המועצה להשכלה גבוהה
הוועדה לתכנון ולתקצוב

טלדור ,מערך הסיוע במלגות
ת"ד  899אשקלון 7810801
מוקד טלפוני1700-505-885 :

מדינת ישראל

מענקים והלוואות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה
לשנת הלימודים התשע"ו
הוראות והנחיות כלליות
א .כללי

הסיוע במענקים ובהלוואות מיועד להשתתפות במימון חלק משכר הלימוד של סטודנטים
הזכאים אזרחי ישראל או תושבי ישראל ,הלומדים לקראת תואר ראשון או שני במוסדות
להשכלה גבוהה שהוכרו או שניתנה להם תעודת היתר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה,
בתכניות לימודים שהמוסד הוסמך להעניק בהם את התואר או בתכניות לימודים שאושרו
על-ידי המועצה להשכלה גבוהה ,לרבות תארים ,שהוכרו על-פי סעיף 28א .לחוק המועצה
להשכלה גבוהה ,תשי"ח .1958 -
הסיוע לסטודנטים הזכאים הלומדים לתואר אקדמי ראשון ) .B.A, B.Sc., B.Techוכיו"ב (,
יינתן באמצעות מענקים או הלוואות בהתאם לרמת הזכאות שתיקבע.
הסיוע לסטודנטים זכאים הלומדים לתואר אקדמי שני ) .M.A., M.Scוכיו"ב(,
או לתואר ד"ר ברפואה )שנים ד'-ו'( ,יינתן באמצעות הלוואות בלבד.
למען הסר ספק ,הסיוע )לזכאים( מיועד גם לתלמידי המכללות האזוריות הלומדים
במסלולים אקדמיים לתואר ראשון ) (.B.Aבאחריות אקדמית של אוניברסיטאות;
ואינו מיועד  -לתלמידי המוסדות להכשרת מורים או לתלמידי השלוחות של
מוסדות לימוד מחו"ל.
" 28א .הכרה בתארים של מוסדות מוכרים באזור :המועצה רשאית להכיר בתואר
של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר או שניתן לו היתר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה
שהוקמה על-ידי מפקד ,כמשמעותו בתקנות שעת חירום )יהודה ,שומרון וחבל עזה -
שיפוט בעבירות ועזרה משפטית( ,התשכ"ז  ,1967 -על יסוד כללים שתקבע לעניין זה."...
בעת הדיון בבקשות לסיוע נשקלים :המצב הכלכלי ,המצב המשפחתי ,גיל הסטודנט,
מספר האחים או הילדים עד גיל  ,21וכן אחים סטודנטים בגילאי  22עד ,27
מגבלות של נכות רפואית ,תנאי המגורים בתקופת הלימודים ,מגורים בשכונות
וביישובים שנכללים בפרויקט שיקום שכונות וביישובים שנכללים בששת האשכולות
העליונים של הלמ"ס ,נזקקות משפחת הסטודנט לטיפול שירותי הרווחה ,השירות
הצבאי או הלאומי/אזרחי ,משך הלימודים ,תוארי הלימוד ,חוגי הלימוד,סכום
החיוב של שכר הלימוד השנתי הבסיסי ,והיקף הסיוע החיצוני )במלגות או בהחזרים(
למימון שכר הלימוד השנתי הנדרש בתשע"ו.
מובהר בזאת כי לאור השינויים בקריטריונים ובתנאי הזכאות לסיוע לסטודנטים,
תיעשה בדיקת הזכאות והניקוד שיינתן לסטודנטים חד הוריים ,או רווקים עד
גיל ) 27שנולדו לאחר  ,(1987על-סמך נתוני הסטודנט ומשפחתו .לגבי סטודנטים
רווקים מעל גיל ) 27שנולדו לפני  (1988או רווקים עד גיל  27המנותקים מההורים,
תיעשה בדיקת הזכאות והניקוד לסטודנטים אלה על-סמך נתוני הסטודנט בלבד.
לגבי סטודנטים נשואים ,תיעשה בדיקת הזכאות על-סמך נתוני הסטודנט ובני ביתו.
לתשומת לבכם :בנוסף לתכנית הסיוע הרגילה למענקים והלוואות ,מובא
בזאת לידיעתכם מסלול מענקים מיוחד ל"משפחה נזקקת" המורכבת
מסטודנט נשוי עם ילד אחד לפחות או מסטודנט שהוא הורה יחיד עם ילד
אחד לפחות שנמצא תחת אחזקתו החוקית .תנאי הזכאות להגשת בקשה
למענק במסלול הנ"ל מפורטים בטופס המיוחד המצ"ב .תשומת לבכם
להוראות ולהנחיות המפורטות להגשת הבקשה .למען הסר ספק ,סטודנטים
שלהם ילד אחד לפחות העונים לתנאים המיוחדים הנדרשים ,רשאים להגיש
גם בקשה רגילה למענק או להלוואה בהתאם להוראות וההנחיות שנקבעו.
מודגש עם זאת כי סטודנטים אשר יימצאו זכאים למענק במסלול המענקים
המיוחד ל"משפחה נזקקת" ,לא יוכלו לקבל סיוע גם במסלול הרגיל.
אינם זכאים מראש לבדיקת זכאות לסיוע:
 .1סטודנטים המחויבים בתשלום שכר לימוד שנתי בסיסי שהוא פחות מ 6,100 -ש"ח.
 .2סטודנטים הלומדים באוניברסיטאות ובמכללות המתוקצבות על-ידי המדינה,
אשר מקבלים סיוע או השתתפות.במימון שכר הלימוד ממעסיק או מכל גוף שהוא
פרטי ,ציבורי וממלכתי )למעט מלגת פר"ח ומענק פיקדון לחיילים משוחררים(
בסכום העולה על  8,400ש"ח.
 .3סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה שאינם מתוקצבים על-ידי המדינה,
אשר מקבלים סיוע או השתתפות במימון שכר הלימוד ממעסיק או מכל גוף שהוא
פרטי ,ציבורי וממלכתי )למעט מלגת פר"ח ומענק פיקדון לחיילים משוחררים(
בסכום העולה על  16,800ש"ח.
 .4סטודנטים הלומדים במסגרת העתודה האקדמית ואשר שכר הלימוד שלהם
ממומן על-ידי צה"ל.
 .5סטודנטים הלומדים לתעודת הוראה או ללימודי תעודה כלשהם או שלא לתואר )כגון
שנת השתלמות לבוגרי חשבונאות(.
 .6סטודנטים המושכים את לימודיהם לתואר מכל סיבה שהיא ,מעבר למספר שנות
הלימוד התקניות הנדרשות לתואר )חוץ מסטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה,
או סטודנט שאובחן כלקוי למידה ,שיהיה זכאי לפריסה של שנה אחת נוספת מעבר
למספר שנות הלימוד התקניות הנדרשות לתואר(.
 .7סטודנטים במעמד שומע חופשי ,השלמות או שלא לקראת תואר ראשון או שני ,כמפורט
בסעיף א' לעיל.
 .8סטודנטים הלומדים לתואר ראשון והם כבר בעלי תואר ראשון קודם ,או הלומדים
לתואר שני והם בעלי תואר שני קודם.
 .9סטודנטים שיש להם דירה בבעלותם ו/או בבעלות בן/בת זוגם ,שאין עליה שעבוד
משכנתא) .סטודנטים שבבעלותם דירה עם משכנתא יוכלו להגיש בקשה בצירוף
אישור הבנק על תשלום המשכנתא(.
.10סטודנטים אשר לא צירפו לבקשותיהם את כל האישורים והמסמכים הנדרשים
כמפורט בהוראות וההנחיות.

זוג נשוי ,ששניהם סטודנטים ,רשאי כל אחד מהם להגיש בקשה בנפרד בהתאם
לכללים שנקבעו.
אין להגיש יותר מבקשה אחת לשנת לימודים סטודנט שיגיש יותר מבקשה
אחת תובא בחשבון רק הבקשה הראשונה.
הערת הבהרה :בקשה שתוגש ,שלא במסגרת לימודים במוסד להשכלה גבוהה שתלמידיו
זכאים להגיש בקשה לסיוע )כמפורט בגב טופס הבקשה( ,ועל-פי התארים ותכניות הלימודים
שאושרו כאמור בסעיף א .לעיל ,ו/או בקשה שתימצא חסרת פרטים או אישורים נדרשים
כמפורט בהוראות וההנחיות  -תיחשב מראש מבוטלת בלי הודעה על-כך.

ב .תנאי הזכאות לסיוע
הזכאות לסיוע במענק או בהלוואה נקבעת על-פי הכללים והקריטריונים )המוזכרים
בסעיף א .לעיל( ולפי נקודות הזיכוי של המבקש בהתחשב ברמות הזכאות של כלל
הסטודנטים הנזקקים הפונים לקבלת סיוע ,ובכפוף למגבלות מסגרת התקציב
שתאושר לשנת הלימודים התשע"ו.
רמת זכאות א' = מענק בסכום אחיד בסך של
רמת זכאות ב' = מ ע נ ק ב ס כ ו ם א ח י ד ב ס ך
רמת זכאות ג' = הלוואה בסכום אחיד בסך של

 6,240ש"ח
 4,000ש"ח
 7,000ש"ח

ג .תנאי ההלוואה לזכאים*
ההלוואות תינתנה בלי ריבית ותהיינה צמודות במלואן למדד המחירים לצרכן מיום
קבלתן .קרן ההלוואה תיפרע ב 36 -תשלומים חודשיים שווים ורצופים בצירוף
הפרשי הצמדה החל מתום שנתיים ממועד סיום שנות הלימודים לתואר ,בהתאם
למשך הלימודים התקני המאושר למוסדות להשכלה גבוהה לתארים השונים או
בהתאם ליום הפסקתם .מועד תחילת פירעון ההלוואה שייקבע אינו ניתן לשינוי;
לסטודנט שירצה תינתן אפשרות ,לפרוע את ההלוואה במועד מוקדם יותר.
לצורך מימוש ההלוואה יידרשו שני ערבים שיחתמו על כתב ההתחייבות בבנק.
סטודנט שלימודיו יופסקו מכל סיבה שהיא ,יהיה חייב להודיע לבנק בכתב על
הפסקת לימודיו ולהחזיר את המענק או את ההלוואה על-פי תנאי כתב ההתחייבות
שעליו הוא יהיה חתום בבנק.
* לתשומת לבכם :בימים אלו שוקדים על הכנת תקנות בהתאם לחוק הלוואות לשכר לימוד
התשס"ב  2002 -וכן על גיבוש מנגנון הלוואות חדש .אם יאושרו התקנות ויוסדר מנגנון ההלוואות
החדש ,ייתכן שכבר השנה ישונו הקריטריונים לחלוקת ההלוואות ,גובה ההלוואות והריבית
שהן תישאנה )להלן – תנאי ההלוואה( .במקרה כזה תפורסם הודעה בדבר אופן מימוש
ההלוואה ,וכל סטודנט שיוכר כזכאי להלוואה יוכל לממש אותה באמצעות הבנקים בהתאם
לתנאי ההלוואה שייקבעו.

ד .נוהלי ההגשה של טופסי הבקשה והכתובת למשלוח הבקשות

כל מוסד להשכלה גבוהה שתלמידיו זכאים להגיש בקשה לסיוע על-פי סעיף א .לעיל ,יפרסם
את סדרי ההפצה של טופסי הבקשות לסיוע לסטודנטים .את טופס הבקשה בצירוף דפי
ההוראות וההנחיות למילוי הבקשה יהיה אפשר לרכוש בכל חנויות הספרים במוסדות
להשכלה גבוהה )תמורת  4ש"ח( ,עד תום מועד הגשת הבקשות ,כמפורט להלן בסעיף ה'.
על הסטודנט להכניס את טופס הבקשה המלא בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים,
למעטפה בגודל מתאים למניעת קיפולים מיותרים ולשלוח בדואר רשום לכתובת הבאה:
טלדור ,מערך הסיוע במלגות לסטודנטים ,ת"ד  899אשקלון .7810801
מגישי הבקשות מתבקשים לשמור ברשותם את האישור על משלוח הבקשה בדואר רשום
למקרה של צורך בבירור.

ה .לוח הזמנים להגשת הבקשות לסיוע ולמתן התשובות
המועד האחרון להגשת הבקשות הוא יום שישי ,ה' בשבט התשע"ו ) 15בינואר  .(2016בקשה
שתוגש במועד כשכל פרטיה מלאים על-פי הנדרש בהוראות ובהנחיות ותתקבל בחברת טלדור
עד  15בינואר  ,2016תקבל תשובה במייל במהלך החודשים מרס  -אפריל  .2016סטודנט אשר
לא יקבל תשובה לבקשתו עד לתום המועד האמור לעיל ,יפנה מיידית לבירור העניין במוקד
השירות של מערך הסיוע לסטודנטים בטלדור ,בטלפון1700-505-885 :
או בפקס' ,077-2270127 :או בדוא"ל .milgot@taldor.co.il :מוקד השירות יטפל בפניות
הסטודנטים עד ל  .30.6.2016 -לאחר מועד זה לא יתקבל כל טיעון על אי קבלת תשובה לבקשה
או כל טיעון אחר בנושא.
לא תתקבלנה בקשות לסיוע לאחר  15בינואר .2016

ו .פניות לבירורים ולערעורים
פנייה לדיון חוזר בבקשה תיבדק רק אם חלו שינויים בפרטים הרלוונטים שנדרשו בטופס
הבקשה לסיוע .למכתב העירעור יש לצרף אסמכתא על כל טיעון לשינוי בפרטים שנמסרו
בבקשה ,וכן לצרף את המכתב המקורי שנתקבל כתשובה לבקשה .המועד האחרון לבירורים
ולהגשת ערעורים הוא עד לתאריך  .30.5.2016לאחר מועד זה לא יתקבלו ערעורים או טיעונים
כלשהם בנושא מכל סיבה שהיא .מובהר בזאת כי עקב ריבוי הפניות והטיפול הנוסף הנדרש
לכך ,התשובות לערעורים תינתנה בתוך כחודשיים מתאריך קבלתם.
מוקד שירות טלפוני לבירורים בטלדור במספר.1700-505-885 :

ז .הודעה במייל על זכאות למענק או להלוואה
סטודנט שיימצא זכאי למענק או להלוואה יקבל באמצעות הדוא"ל )כפי שנרשם בבקשה( ,מכתב אישור
זכאות על סכום המענק או ההלוואה שאושרה לו ,ויופנה לבנק המתאים למימוש המענק או ההלוואה
על-פי ההנחיות שיצוינו במכתב אישור הזכאות לסיוע .יודגש כי מחובתו של הסטודנט לוודא קבלת מכתב
אישור הזכאות לסיוע במועד המתאים כנזכר לעיל בסעיף ה'.
לא תישלח לסטודנט כל תזכורת או הודעה נוספת בנושא.

ח .תוקף אישור הזכאות
זכאות הסטודנט למענק או להלוואה על-פי אישור הזכאות תהיה בתוקף למימוש בבנק
עד ל  .30.6.2016 -לאחר מועד זה תבוטל אוטומטית זכאותו של הסטודנט לסיוע שאושר
לו לשנת הלימודים התשע"ו.

לא תתקבלנה בקשות לסיוע לאחר ה 15 -בינואר 2016
מקום מכירת טופסי הבקשה לסטודנטים:

 7,000ש"ח

משרד החינוך
מינהל תיאום ובקרה
המחלקה לסטודנטים

המועצה להשכלה גבוהה
הוועדה לתכנון ולתקצוב

טלדור ,מערך הסיוע במלגות
ת"ד  899אשקלון 7810801
מוקד טלפוני1700-505-885 :

מדינת ישראל

הוראות והנחיות להגשת הבקשה לקבלת מענק מיוחד
לסטודנטים שלהם ילד אחד לפחות
והם לומדים לקראת תואר ראשון בשנת הלימודים התשע״ו
א .תנאים כלליים:

מענקים במסלול מיוחד זה מיועדים לסטודנטים נזקקים אזרחי ישראל או תושבי ישראל,
הלומדים במערכת לימודים מלאה לקראת תואר אקדמי ראשון )  B.A, B.E.d, B.Sc., B.Techוכיו"ב (
במוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו או שניתנה להם תעודת היתר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה.
הסטודנטים לומדים בתכניות לימודים שהמוסד הוסמך להעניק בהם את התואר או בתכניות לימודים
שאושרו על-ידי המועצה להשכלה גבוהה ,לרבות תארים שהוכרו על-פי סעיף 28א'  -לחוק המועצה להשכלה
גבוהה .תשי"ח –  1958הסטודנטים האלו עונים להגדרה של "משפחה נזקקת" המורכבת מסטודנט נשוי
לילד אחד לפחות ,או מסטודנט שהוא הורה יחיד לילד אחד לפחות שנמצא תחת אחזקתו החוקית
ושמתקיים בה לפחות אחד מתנאי הזכאות המפורטים להלן:
 .1המבקש ו/או בן/ת הזוג קיבל/ו קצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי במשך  12חודשים
מתוך  18החודשים שקדמו לתחילת לימודיו לתואר ראשון או לתחילת לימודיו במכינה קדם אקדמית,
ובלבד שהלימודים במכינה הסתיימו בשנה שקדמה לתחילת לימודיו לתואר ראשון.
 .2המבקש קיבל תשלום לפי חוק המזונות )הבטחת תשלום( ,תשל"ב  1972 -מהמוסד לביטוח לאומי במשך 12
חודשים מתוך  18החודשים שקדמו לתחילת לימודיו לתואר ראשון או לתחילת לימודיו במכינה קדם
אקדמית ,ובלבד שהלימודים במכינה הסתיימו בשנה שקדמה לתחילת לימודיו לתואר ראשון.
 .3המבקש ו/או בן הזוג קיבל "קצבה"  -מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה )"מלגת הבטחת
הכנסה לאברכים"( במשך  12חודשים מתוך  18החודשים שקדמו לתחילת לימודיו לתואר ראשון או לתחילת
לימודיו במכינה קדם אקדמית ,ובלבד שהלימודים במכינה הסתיימו בשנה שקדמה לתחילת לימודיו
לתואר ראשון.
 .4המבקש ו/או בן/ת הזוג נמצא/ים בטיפול שירותי הרווחה ומוכר/ים בדרגת זכאות א'.
 .5המבקש מוכר כנכה על ידי המוסד לביטוח לאומי :נקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר בשיעור של 75%
לפחות והוא מקבל קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי.
למען הסר ספק ,הסיוע )לזכאים( מיועד גם לתלמידי המכללות האזוריות הלומדים במסלולים אקדמיים
לתואר ראשון ) (B.A.באחריות אקדמית של אוניברסיטאות.
בעת הדיון בבקשות לסיוע נשקלים :המצב הכלכלי ומקורות הקיום ,המצב המשפחתי ,מספר הילדים עד גיל
 ,21מגבלות נכות רפואית ,נזקקות המבקש ומשפחתו לטיפול שירותי הרווחה ,תוארי הלימוד של המבקש,
סכום החיוב של שכר הלימוד השנתי הבסיסי והיקף מערכת הלימודים השנתית של המבקש לתואר ראשון
בתשע״ו.
אינם זכאים מראש לבדיקת זכאות לסיוע:
.1תלמידי השלוחות של מוסדות לימוד מחו"ל.
.2סטודנטים הלומדים מערכת לימודים חלקית ,הפחותה מהיקף מערכת לימודים מלאה ) .( 100%
 .3סטודנטים המחויבים בתשלום שכר לימוד שנתי בסיסי ,הנמוך מ 10,198 -ש''ח ) לא כולל תש' נלווים (.
 .4סטודנטים המושכים את לימודיהם מכל סיבה שהיא ,מעבר למספר שנות הלימוד התקניות לתואר ראשון.
.5סטודנטים במעמד שומע חופשי ,השלמות או שלא לקראת תואר ראשון ,כמפורט בסעיף א' לעיל.
.6סטודנטים שהינם כבר בעלי תואר אקדמי ראשון או שני קודם הלומדים לקראת תואר ראשון נוסף.
.7סטודנטים אשר אינם עונים לתנאים שנקבעו בהגדרה של "משפחה נזקקת" ,כמפורט בסעיף א' לעיל.
 .8סטודנטים אשר לא צירפו לבקשותיהם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים ,כמפורט בהוראות וההנחיות.

ב .תנאי זכאות לסיוע:

 .1הזכאות לסיוע במענק נקבעת על-פי הכללים והקריטריונים ) המפורטים בסעיף א' לעיל( ולפי מספר הילדים
של המבקש ,בהתחשב בזכאות של כלל אוכלוסיית "הסטודנטים הנזקקים" הפונים לקבלת סיוע ,ובכפוף
למסגרת התקציב שתאושר במסלול סיוע זה לשנת הלימודים התשע"ו.
" .2משפחה נזקקת" שבה שני בני הזוג הם סטודנטים ,רשאי רק אחד מבני הזוג להגיש בקשה לסיוע בהתאם
לכללים ותנאי הזכאות שנקבעו כאמור לעיל ) .בכל מקרה לא תטופל יותר מבקשה אחת למשפחה נזקקת (.

על הסטודנט להכניס את טופס הבקשה המלא בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים למעטפה
בגודל מתאים למניעת קיפולים מיותרים ,ולשלוח בדואר רשום לכתובת הבאה :טלדור ,מערך הסיוע
במלגות לסטודנטים ,רח' הרוקמים  ,26מרכז עזריאלי  ,1חולון .5811801
מגישי הבקשות מתבקשים לשמור ברשותם את האישור על משלוח הבקשה בדואר רשום ,למקרה
של בירור.
הערת הבהרה :בקשה שאינה עומדת בכל התנאים הנדרשים כמפורט בסעיף א' לעיל – תיחשב מראש
מבוטלת ללא הודעה על כך.

ד .אישורים ומסמכים נדרשים:
 .1אישור מפורט ועדכני על לימודים של המבקש לתואר ראשון בשנה''ל תשע''ו בציון :התואר ,הפקולטה
ושנת הלימודים לתואר.
 .2אישור על גובה שכר הלימוד השנתי הבסיסי המלא של המבקש בשנה'ל תשע''ו ,בסכום שלא יפחת
מ 10,198 -ש"ח )לא כולל תשלומים נלווים(  ,בציון היקף מערכת לימודים שנתית מלאה ) .באוניברסיטה
הפתוחה נדרשת תכנית לימודים שנתית לתואר ראשון בהיקף של  24נקודות זכות לפחות או  5קורסים אקדמיים לפחות בתשע''ו (.
 .3אישור על ילדים עד גיל ) 21ילידי שנתון  1994ואילך ( .יש לצרף לבקשה תצלום ברור של תעודות
הזהות של המבקש ושל בן/ת הזוג ,כולל תצלום הספח של תעודות הזהות שבו רשומים שמותיהם של
הילדים .מבקש שהינו הורה יחיד ,יצרף בנוסף אישור אפוטרופסות על הילד/ים
שנמצא/ים תחת אחזקתו החוקית.
 .4אישור זכאות מתאים שעונה על התנאים שנקבעו בהגדרה של "משפחה נזקקת" כמפורט בסעיף א' לעיל.
יש לצרף לבקשה אישור תקף ,מקורי ועדכני מתאים ) לא יתקבל צילום ( אשר עונה במלואו על
תנאי אחד לפחות מתנאי הזכאות הנדרשים והמפורטים בסעיף א' לעיל.
 .5אישור על לימודים של בן/ת הזוג לקראת תואר ראשון בתשע''ו
במקרה שבן/ת הזוג לומד/ת לתואר ראשון בתשע''ו ,יצרף המבקש לבקשה אישור לימודים מתאים של בן/ת הזוג.

לתשומת לב המבקש!
)א( עליך להקפיד למלא בעצמך את כל פרטי הבקשה הנדרשים ולא להחסיר שום פרט הנדרש למילוי בטופס הבקשה.
)ב( עליך לצרף לטופס הבקשה את כל האישורים והמסמכים הנדרשים כאמור בהוראות המפורטות בסעיף ד' לעיל.
)ג( בקשה שיחסר/ו בה פרט/ים או אישור/ים נדרש/ים ,כמפורט בהוראות וההנחיות  -תיפסל על הסף,
בלי שתישלח למבקש הודעה כלשהי בדבר פסילת בקשתו לסיוע.
)ד( אישורים או מסמכים חסרים שיישלחו בנפרד לאחר מסירת הבקשה – לא יטופלו!

ה .לוח הזמנים להגשת הבקשות לסיוע ולמתן התשובות:

המועד האחרון להגשת הבקשות הוא יום שישי ,ה' בשבט התשע''ו ) 15ינואר  .( 2016בקשה מלאה כנדרש בצירוף כל
האישורים והמסמכים הנדרשים ,כאמור בהוראות וההנחיות המפורטות לעיל ,שתוגש במועד ושתתקבל בחברת טלדור
כנדרש עד ה ,15.01.2016 -תיענה במהלך החודשים מרס – אפריל .2016

ו .הודעה במייל על זכאות למענק:

מבקש שיימצא זכאי לקבלת מענק ,יקבל הודעה באמצעות הדוא"ל )כפי שנרשם בבקשה( על גובה
המענק שאושר לו ,ויופנה לבנק המתאים למימוש המענק על פי ההנחיות שיצוינו במכתב "אישור
הזכאות לסיוע" .מחובתו של הסטודנט לוודא קבלת מכתב אישור על זכאות לסיוע במועד המתאים
כנזכר לעיל בסעיף ה׳.
לא תישלח לסטודנט כל תזכורת או הודעה נוספת בנושא.

ז .תוקף אישור הזכאות:

זכאות הסטודנט למענק תיהיה בתוקף למימוש בבנק עד ל.30.6.2016 -
לאחר מועד זה תבוטל אוטומטית זכאותו של הסטודנט לסיוע שאושר לו לשנת הלימודים התשע"ו.

ח .מוקד שירות טלפוני לפניות ולבירורים בנושא:

גובה הסיוע השנתי ל"משפחה נזקקת" הוא עד ל  12,480ש''ח ) למשפחה שלא קיבלה סיוע מקרן זו בשנת תשע"ו (.
הערה :סטודנט ו/או בן/ת הזוג שקיבלו מענק מקרן זו בשנת תשע"ו ,שיימצאו זכאים למענק נוסף במסגרת
סיוע מיוחד זה ,יקוזז להם מלוא סכום המענק שקיבלו מקרן זו בשנת תשע''ו.

ג .נוהל הגשת טופסי הבקשה:

מבקש אשר לא יקבל תשובה לבקשתו בהתאם למועדים המפורטים לעיל ,יפנה מיידית לבירור העניין
במוקד השירות של מערך הסיוע לסטודנטים בחברת טלדור ,בטלפון ,1700 - 505-885 :או בפקס'2270127 :
–  ,077או בדוא''ל .MILGOT@TALDOR.CO.IL:מוקד השירות הטלפוני בטלדור יטפל בפניות ובירורים
בנושא עד ל .30.6.2016 -לאחר מועד זה לא יתקבל כל טיעון על אי קבלת תשובה לבקשה או כל טיעון
אחר בנושא.

כל מוסד להשכלה גבוהה שתלמידיו זכאים להגיש בקשה לסיוע עפ"י סעיף א' לעיל ,יפרסם את סדרי
ההפצה של טופסי הבקשות לסיוע לסטודנטים .את טופס הבקשה הכולל את ההוראות וההנחיות להגשת
הבקשה ניתן לרכוש עד תום מועד הגשת הבקשות בכל חנויות הספרים במוסדות להשכלה גבוהה או בלשכות דיקני
הסטודנטים ) תמורת  4ש"ח (.
סטודנטים אשר לומדים בתכניות לימודים השייכות למוסד אקדמי מסוים בשלוחה או בפלטפורמה,
נדרשים לרשום בטופס הבקשה את שם המכללה החוץ מוסדית שבה הם לומדים ,וכן את שם וקוד המוסד
האקדמי המתאים שאליו שייכת המכללה.

לא תתקבלנה בקשות לסיוע במסלול מיוחד זה לאחר ה 15 -בינואר 2016
מקום מכירת טופסי הבקשה לסטודנטים:

