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לעידוד השכלה גבוהה בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, ברשויות מקומיות קול קורא לתמיכה 
 מענה לשאלות הבהרה -מסלול כללי -באמצעות מלגות שכר לימוד

 
 

בנגב, ברשויות מקומיות לתמיכה  סגרת קול קורא "שאלות ותשובות הבהרה במלהלן  .1

מסלול  -באמצעות מלגות שכר לימודלעידוד השכלה גבוהה בגליל ובפריפריה החברתית 

 .(תוך הפנייה לסעיף הרלוונטי בקול הקורא) להלן: "קול קורא""  כללי

התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המבקשים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי  .2

 המובא בקול קורא. קורא וגוברות על הנוסחהקול 

בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם  ין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב אוא .3

 ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. או ועדת התמיכות, שרדהמ

אין באי התייחסותה של ועדת התמיכות לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי  .4

השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי קול  להוות הסכמה להנחותיו של

 קורא.ה

שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום כל שיש במסמך זה כ .5

 המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד. ייעוץ משפטי מוסמך, וכל

ובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא י .6

 בהכרח נענתה כל שאלה.

הבהרה זה תהיה  סמךמורים במאלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים הא .7

 הפרשנות כאמור בקול קורא.

ביום תשומת ליבכם כי, המועד האחרון להגשת בקשות במסגרת קול קורא זה הינו  .8

96.8.1311 . 

 . קוראהמסמך זה מהווה חלק ממסמכי קול  .9

 
סעיף  מס"ד

בקול 

 קורא

 תשובה שאלה

הרשות מעלות  האם 5 1

תרשיחא זכאית להגיש 

 בקשה לתמיכה?

. במידה והרשות 5.1-5.4רשות עומדת בתנאי סף ה

ניתנים לבדיקת תנאי הסף שאינם  יתרעומדת גם ב

 , היא זכאית להגיש בקשה.  בשלב זהמשרד ה

האם הרשות קריית גת  5 2

זכאית להגיש בקשה 

 ?לתמיכה

. במידה והרשות 5.1-5.4הרשות עומדת בתנאי סף 

קת ניתנים לבדיתנאי הסף שאינם  יתרבעומדת גם 

 , היא זכאית להגיש בקשה.  המשרד בשלב זה

האם רשות שנכללת  5 3

 555בהחלטת ממשלה 

זכאית להגיש בקשה 

לתמיכה במסגרת הקול 

 הקורא?

לקול הקורא "מבקש התמיכה  5.2לא. ראה סעיף 

ממוקם בנגב או בגליל או בפריפריה החברתית, למעט 

רשויות מקומיות הנכללות בהחלטת ממשלה מספר 

. כל הרשויות הנכללות 2401502521-מיום ה 555

ן זכאיות לגשת לקול קורא אינ 555בהחלטת ממשלה 
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אך הן זכאיות להגיש בקשה במסגרת קול קורא  זה 

 -לעידוד השכלה גבוהה באמצעות מלגות שכר לימוד

מסלול כללי לרשויות מקומיות בחברה הערבית 

אשר התפרסם באתר  555הנכללות בהחלטת ממשלה 

לנוחיותכם, מצ"ב הקישור  .25.7.2522ביום המשרד 

לרשימת הרשויות: 

https://www.gov.il/he/departments/policies/d

ec550_2021.  :כמו כן, מצ"ב קישור לקול הקורא

https://negev-

galil.gov.il/kolotkorim/hagashat/202207250. 

האם הרשות יפיע עומדת  5 4

בתנאי הסף של הקול 

 הקורא? 

לא. הרשות הינה חלק מרשימת הרשויות הנכללת 

וזכאית להגיש בקשה במסגרת  555בהחלטת ממשלה 

קול קורא המיועד לרשויות הנכללות בהחלטת 

 . 3. ראה מענה לשאלה מספר 555ממשלה 

האם הרשות המקומית כפר  5.2 5

נכללת בהחלטת  קמא

במידה . 555ממשלה מס' 

וכן האם יש קול קורא נפרד 

שניתן להגיש עבורו 

 לאוכלוסייה הצ'רקסית?

קישור לרשימת  ,3לא. ראה מענה לשאלה מס' 

 .  555הרשויות הנכללות בהחלטת ממשלה 

כמו כן, אין קול קורא נפרד המיועד לאוכלוסייה 

 הצ'רקסית.

הוא רק  קול הקוראהאם  1 6

סלול כללי? זה אומר למ

שסטודנטים במסלול פרטני 

ובמסלול חקלאות לא 

 נכללים בקול קורא זה?

ברקע לקול הקורא, בקול קורא זה   1כן. ראה סעיף 

התפרסם  25.7.22ביום  יש מסלול אחד, מסלול כללי.

קול קורא מלגות במסלול פרטני ובמסלול חקלאות. 

-https://negevלנוחיותכם, מצ"ב קישור : 

galil.gov.il/kolotkorim/hagashat/20220725-10. 

7 5.2 

2.4 

האם רשות שהדירוג 

החברתי כלכלי שלה הוא 

, אך יש בשטחה 1-4מעל 

יישובים0 שכונות0 רחובות 

כלכלי  -שהדירוג החברתי

זכאיות  1-4שלהם הוא 

להגיש בקשה במסגרת קול 

 קורא זה?  

גבי בתנאי הסף לקבלת התמיכה, ל 5.2לא. ראה סעיף 

רק רשות מקומית הנכללת  -הפריפריה החברתית

בפריפריה החברתית. הרשויות מלא באופן 

 .2.4הרלוונטיות מפורטות בסעיף 

האם הרשות נדרשת  7 8

להעמיד מצ'ינג לטובת קול 

 קורא זה?

  לא.  

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec550_2021
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec550_2021
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האם ניתן לשלב את קבלת  6.8 9

המלגה מטעם קול קורא זה 

יחד עם מלגות נוספות כגון 

ל הפיס, מלגת מלגת מפע

-עולים, מלגה סוציו

אקונומית, מלגה עירונית, 

מלגת קרן גרוס, מלגות 

משרד הביטחון, מלגת 

צוערים ומלגות מוכרות 

 נוספות?

כן. ניתן לשלב את המלגה של המשרד עם מלגות 

תוך הקפדה על הכתוב יש לעשות זאת נוספות אך 

המלגה תינתן אך ורק לקול הקורא: " 6.8בסעיף 

ים שבקשתם נבחנה על ידי הרשות לסטודנט

המקומית, ונמצא כי סך המלגות0מענקים0אחר 

אותם הסטודנטים מגישי הבקשה מקבלים, לא עולה 

מגובה שכר הלימודים לשנת הלימודים  155%על 

 ."תשפ"ג

15

  

האם ניתן להשתמש בקול  5.5

קורא זה בתקנון של מלגת 

מפעל הפיס )שהוא כולל גם 

שות סעיפי השתתפות של הר

המקומית וגם של המועמד 

 למלגה(?

. הרשות המקומית רשאית 6.9 -6.8פים כן. ראה סעי

להעניק מלגה בשיעור גבוה ולממן את ההפרש 

ממקורות אחרים שאינם ממשלתיים, ובלבד שסך 

ישי הבקשה מקבלים המלגות אותם הסטודנטים מג

מגובה שכר הלימודים לשנת  155%ינם עולים על א

 . הלימודים תשפ"ג

 

קול הקורא מגדיר כי  6.15 11

פעילות התנדבותית עבור 

 25המלגה יכולה להיות עד 

שעות. אם המלגה בקול 

קורא זה מצטרפת למלגות 

נוספות, האם הסטודנט 

יורשה לבצע שעות נוספות 

 עבור המלגות המשלימות?

 

סך השעות לקול הקורא.  6.15ר' שינויי בס' כן. 

לא  זומלגה לקבלת  כתנאישסטודנט יידרש להתנדב 

ככל והסטודנט מקבל   שעות שנתיות. 25יעלה על 

מלגה ממקור נוסף בעבור פעילות התנדבותית, 

שעות פעילות התנדבותית  25-זו ל מחויבותותצטרף 

 עבור מלגה נשוא קול קורא זה. 

12 2.15-2.12 

6.1-6.9 

האם ניתן להעניק את 

המלגות לאוכלוסיית 

 האימהות היחידניות?

ד שהינן עומדות בהגדרת הורה יחיד הזכאי בלב

בהתאם להגדרות משרד  2522להנחה בארנונה לשנת 

 הפנים. 

האם רק סטודנט עם   6.3 13

המאפיינים  המפורטים 

מוכר ע"י  -6.3בסעיף 

הרווחה או זכאי להנחה 

בארנונה מהטעמים 

המפורטים רשאי לקבל 

מלגה במסגרת קול קורא 

 זה?

 

מלגה מיועדת לסטודנט אשר ה, 6.3כן. ראה סעיף 

אחד מהוריו או הוא מוכר על ידי מחלקת הרווחה 

הסטודנט או אחד  לחילופין, אוברשות המקומית. 

הורה או  נכות :מהוריו זכאי להנחה בארנונה בגין

הנחה בגין מצב כלכלי, בהתאם להגדרות  או יחיד

 . 2522משרד הפנים לטובת הנחה בארנונה לשנת 
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ועדת מי המלגה 6.3 14

למשפחות  לסטודנטים0יות

המוכרות ע"י הרווחה. כיצד 

ניתן לפרסם זאת ברשות 

מבחינת השמירה על צנעת 

האם אפשר לבצע  הפרט?

 את המהלך ללא פרסום?

 

לקול הקורא, ניתן להעניק את המלגה  6.3ראה סעיף  

לסטודנט אשר הוא או אחד מהוריו מוכר ע"י 

ודנט או מחלקת הרווחה ברשות או לחלופין שהסט

אחד מהוריו זכאי להנחה בארנונה בגין נכות, הורה 

יחיד, הנחה בגין מצב כלכלי ובהתאם להגדרות 

. על 2522משרד הפנים לטובת הנחה בארנונה לשנת 

קיומה מנת לפנות לכל הקהלים הנ"ל, יש לפרסם את 

של המלגה בכל הפלטפורמות המקובלות ברשות 

ברבים מי זכה המקומית. יובהר כי אין חובה לפרסם 

במלגה, ישנה חובה לדווח למשרד את פרטי 

   הסטודנטים בעת הגשת דרישת התשלום.

.ג. ו 9 15

11.6 – 

מהי כוונת הקול הקורא 

לכך שיש לחלק את המלגות 

לשנה"ל תשפ"ג במהלך שנת 

ר תחילת ולא לאח 2522

 שנה"ל תשפ"ג?

 

יש לחלק את המלגות לסטודנטים בפתיחת שנת  

 .31.12.22-"ג ולא יאוחר מתאריך ההלימודים תשפ

ככל והמלגות לא יועברו לסטודנטים עד תאריך זה, 

 המשרד לא ישלם בעבורן לרשות. 

אם הרשות תעניק את  6.15-6.11 16

, 2522המלגות עד סוף שנת 

היא לא תוכל להתנות את 

 25קבלת המלגה בעשיית 

שעות התנדבות שנתיות 

 . 2523בשנת 

 שעות התנדבות 25ט להשלים לדרוש מהסטודנ ניתן 

, ההסכם יהיה בין הרשות 2523במהלך שנת 

 המקומית לסטודנט. 

 

בקשות  55במידה וקיבלנו  6.1-6.15 17

מלגות  15למלגה ויש לנו רק 

אנחנו נדרשים לתת, איך 

מעבר את הבקשות  לבחון

דרישות סף של קול קורא ל

 זה?

יש לבחור רק את הסטודנטים העומדים בעקרונות 

מתוך סך . 6.1-6.15במאפיינים המפורטים בסעיפים ו

נקד תהרשות  העונים על הדרישות, הסטודנטים 

, בהתאם בקרן המלגות שלה קבועותתעדף על פי ה

  להנחיות יועץ המשפטי של הרשות ועל פי כל דין. 

מה הם הנספחים שיש  15עמ'  18

להגיש במסגרת הגשת 

 הבקשה לקול הקורא?

ובנספח ב' לקול הקורא. במעמד   .ב9ר' שינויי בס' 

 נספח ב',  ,'נספח איש להגיש את הגשת הבקשה 

תקנון מלגות  -נספח ה', נספח ו', נספח ז', נספח י'

 וטופס בקשת מלגה. 

מה המשמעות של הנספח  5.5 19

 נספח י' -המבוקש

 

הנספח המבוקש נדרש על מנת להוכיח למשרד 

תאם שהרשות המקומית מפעילה  קרן מלגות בה

לחוק מרשם מילגות ואת קיומם של טפסי בקשה 

מסודרים ותקנון0 קריטריונים לקבלת מלגה כמפורט 

 .  שהינו תנאי סף לקול הקורא 5.5בסעיף 

נספח א'  25

סעיף 

. יש 4בנספח א סעיף א.

דרישה למלא את מספר 

. 5.7לצורך מילוי סעיף זה, ולשם עמידה בתנאי סף 

יש למלא את מספר הסטודנטים במוסדות המוכרים 
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הסטודנטים במוסדות  . 4א.

להשכלה גבוהה, תושבי 

. אנא 2522הרשות לשנת 

"פ אילו נתונים ציינו ע

 ומקור להסתמך? 

תושבי הרשות עפ"י  2522בשנת להשכלה גבוהה 

 הרישום ברשות המקומית. 

נספח א'  21

סעיף 

 .4א.

הנתון המופיע בלמ"ס 

.א לנספח 4המתייחס לסעיף 

חוזים ולא א' הינו בא

במספרים מוחלטים 

כמבוקש.  האם אפשר לציין 

את הנתון כפי שמופיע 

 בלמ"ס באחוזים? 

 מספרי,.א בנספח א', יש לכתוב נתון 4לא. ראה סעיף 

ולא אחוז. כמו כן לצורך מילוי סעיף זה אין צורך 

בנתון של הלמ"ס, אלא בנתון פנימי של הרשות 

 ך זה.במסמ 25ראה מענה לשאלה מס' המקומית. 

נספח י',  22

 נספח ג'. 

האם יש צורך להגיש דוגמא 

של טופס להרשמה של 

הסטודנטים כולל מילוי 

פרטים אישיים וצירוף 

מסמכים בקובץ של וורד או 

אפשר לעשות דוגמא של 

 שאלון בגוגל פורם? 

לצרף נדרשת הרשות במעמד הגשת  הבקשה לתמיכה 

ה העתק של התקנון או אמות המידה לקבלת המלג

בקובץ והעתק )ריק( של טופס בקשה לקבלת מלגה 

WORD  אוPDF במידה וטופס בקשת המלגה הינו .

שאלון בגוגל פורם ניתן לשלוח צילום מלא של 

 השאלון.

באיזה פורמט יש לשלוח את   23

 תכנית העבודה?

אין דרישה להגיש תכנית עבודה כלשהי במסגרת 

 הגשת הבקשה.

 
 
 
 


