
 קריטריונים לקבלת מלגה

 על מנת להיות זכאי למלגה חייב הפונה לעמוד בכל הקריטריונים הבאים: 

על הפונה להגיש בקשה למלגה במועד שיפורסם על ידי המועצה )או באישור ועדת  א.
 החריגים(, לפרט מלוא הפרטים הנדרשים ולצרף המסמכים הנדרשים.

 אזרח ישראלי. הינו הפונה  ב.

 "בן/בת מועצה מקומית עמנואל". הפונה הינו   ג.

הלומד לתואר ראשון, שני או שלישי במוסד להשכלה גבוהה, המוכר  הפונה הינו סטודנט  ד.
ע"י המועצה להשכלה גבוהה או בתוכנית אקדמית המוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה 

כשרה מקצועית של שנה לפחות המקבילה לשנת  או סטודנט הלומד בתוכנית לימודים ו/או ה
לימוד אקדמאית והמזכה בתעודת הסמכה. תינתן עדיפות ללומדים מקצועות הוראה, לימודי  

 מקצועות הרפואה והוראת הגיל הרך. תעודה במקצועות טכנולוגיים,

ה, עמידה בראיון אישי, במסגרת הראיון האישי ייבחנו בין היתר יכולתו האישית של הפונ  ה.
 מצבו הכלכלי והמשפחתי של הפונה, ותרומתו לחברה ולקהילה.

 שיקולי הקרן בהענקת המלגה וחישוב גובה המלגה

 ועדת המלגות תהיה רשאית לחלק מלגה לכל סטודנט שעמד בקריטריונים לעיל,  א.

מתן המלגה ו/או גובה  ועדת המלגות שומרת לעצמה את הזכות להגביל ו/או למנוע  ב.
ה ספציפי לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכלל זה בהתאם למסלול לימודיו,  המלגה לפונ

בהתחשב במלגות קודמות שהוענקו, בהתאם לתקציב העומד לרשותה ובמספר הפונים  
 בהתאם למסמך מדיניות המלגות השנתי. -לקבלת מלגות

הועדה גובה המלגות יקבע בין היתר על פי מספר הפונים ותקציב המלגות העומד לרשות  ג.
 בשנה הרלוונטית. 

 תשלום המלגה יועבר בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של הסטודנט.  ד.

ועדת המלגות שומרת לעצמה את הזכות אם לחלק מלגה או שלא לחלק מלגה או מלגות  ה.
  בכלל וכל זאת עפ"י שיקולה המקצועי, ומטעמים השמורים עמה.

 ועדת חריגים  

מוסמכת ועדת המלגות להקים ועדת חריגים לטיפול   מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, א.
בפניות חריגות שנתקבלו שלא בהתאם לתנאיי תקנון זה. לעניין סעיף זה "פניות חריגות"  

איחור בהגשת בקשה למלגה עקב מצב ביטחוני , איחור בהמצאת מסמכים ו/או כל   -משמען
 פנייה לקבלת מלגה שנעשית שלא בהתאם לתנאי תקנון זה.

ת החריגים, שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את נהלי עבודתה והיא תטפל בפניות ועד ב.
חריגות שנתקבלו שלא בהתאם לתנאיי תקנון זה ותקבע האם על אף החריגה בפנייה ניתן  
לאשר חלוקת מלגה או שלא לחלק מלגה או מלגות והכול בכפוף לשיקול דעתה המקצועי  

  . והבלעדי

 מסמכים 

 תו למלגה את המסמכים הבאים:על הפונה לצרף לבקש

 צילום תעודת זהות, כולל ספח כתובת המגורים;  א.

 אישור ניהול חשבון בנק על שם הפונה/צילום המחאה של הפונה. ד.

 אישור לימודים בו מצוין גובה שכר הלימוד, צילום קבלות עבור שכר לימוד ששולם. ה.

  


