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 ,בנגב, בגליל ובפריפריה החברתיתברשויות מקומיות  מיכהתל קול קורא

 כללימסלול  - לעידוד השכלה גבוהה באמצעות מלגות שכר לימוד

 רקע .1

בצמצום פערים בין הרשויות  רבה חשיבות הרוא"( המשרד" -)להלן והגליל הנגב הפריפריה, לפיתוח המשרד

במרכז הארץ. אחד החזקות לבין הרשויות המקומיות  ובפריפריה החברתית  בגליל, המקומיות בנגב

ישנו קשר חזק האמצעים העיקריים לצמצום הפערים הוא באמצעות הגברת הנגישות להשכלה הגבוהה. 

 המשכיל.  בין השכלה גבוהה לבין שיעורי התעסוקה וגובה ההכנסה של האדם

המשרד פועל רבות בתחומי החינוך, החינוך הבלתי פורמאלי וההשכלה הגבוהה. לקיום תוכניות ופרויקטים 

בתחומי החינוך וההשכלה הגבוהה יש תפקיד חשוב מאוד בחיזוק האוכלוסייה המקומית, צמצום פערים, 

 ארצית. חיזוק הרשויות המקומיות וכפועל יוצא מכך גם חיזוק הכלכלה, המקומית וה

השכלה גבוהה ותומכות בכך רכישת רשויות מקומיות רבות מכירות בחשיבות של עידוד בני ובנות המקום ל

באמצעות מלגות שנתיות. בהתאם לכך, המשרד קיבל החלטה להקצות תקציב לרשויות המקומיות על מנת 

מנת להגדיל את מספר שיתאפשר להן להקצות מספר גבוה יותר של מלגות לשנת הלימודים הקרובה, על 

  בקול קורא זה יש מסלול מלגות אחד, מסלול כללי.  הסטודנטים הזוכים למלגת שכר לימוד.

 

 : הערות כלליות

יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית, נשוא התקצוב. כל הקצאה  מיכהיובהר כי אישור הת .א

תקציבית בפועל כפופה למקורות שיעמדו לרשות המשרד במועד ההחלטה על חלוקת כספי התמיכה 

 ותקצוב הסכומים בסעיף תקציבי רלבנטי. 

ורט בהמשך , כמפמלגות לרשויות המקומיותלטובת  תמיכההקצאת  בעניין תדוןה מטעם המשרד ועד .ב

המשרד, היועץ המשפטי של המשרד וסמנכ"ל תכנון, תקצוב  תבזה. הוועדה תורכב מחשקול קורא 

 . המשרדית"( ת התמיכות)להלן: "ועד , או מי מטעמםואסטרטגיה

 התקציב לחלוקת מלגות יוקצה לרשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית בלבד. .ג

 סבירות של עקרונות פי-על, לתתו וראוי נכון הוועדה המשרדית כייימצא על ידי  אם, התקציב יאושר .ד

 .ושוויון

 אחיד שוויוני תוך יישום, העניין של נסיבותיו כל את הוועדה תשקול, בקשה בכל ולהחליט לדון בבואה .ה

 .נוהלה של וענייני

 נסיבות לפישיידרש  ככל, מקצועיות מידה אמות הפעלת תוך, ענייניים יהיו הוועדה של שיקוליה כל .ו

 מנומקת.ברוב קולות ו תהיה הוועדה החלטת העניין.

 

 הגדרות .2

 אלה: נוהל זהב

 .אזורית מועצה, מקומית מועצה, עירייה -"מקומית "רשות 2.1

 .1991-הרשויות הממוקמות בנגב כהגדרתו על פי חוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב – "נגב" 2.2

 .1993-הרשויות הממוקמות בגליל כהגדרתו על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג –"גליל" 2.3
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, 1/11/2015-ה מיום 631רשויות מקומיות כהגדרתה בהחלטות הממשלה מס'  - "פריפריה חברתית" 2.4

 1372ומס' , 9/1/2022-מיום ה 9מספר ,  20/6/2021-מיום ה 4811, מספר 15/5/2016-מיום ה 1453מס' 

)הרשות  וכפי שיתעדכנו מעת לעת, אשר כלל הרשות נכללת תחת פריפריה חברתית  10/4/2022מיום 

להלן פירוט הרשויות העדכני: אום אל פאחם, טייבה, מודיעין עלית,  (.1-4מדורגת בדירוג הלמ"ס 

סם, רמלה, אלעד, טירה, קלנסוואה, באקה אל גרביה, ירושלים, קריית מלאכי, בית שמש, כפר קא

בית"ר עילית, לוד, אשדוד, בני ברק, אבו גוש, זמר, ערערה, בית אל, כפר ברא, פורידיס, בסמ"ה, כפר 

קרע, קרית ארבע, ג'לג'וליה, מעלה עירון, קריית יערים, ג'סר אל זרקא, עמנואל, רכסים, ג'ת, עספיא, 

 מעלה אפרים ודלית אל כרמל. 

 . 23.10.2022-, שמתחילה ביום ה2022-2023הלימודים האקדמאית תשפ"ג,  שנת –"שנה"  2.5

על פי דירוג הלמ"ס העדכני  1-6כלכלית -רשויות מקומיות ברמה חברתית –כלכלית" -"רמה חברתית 2.6

 ביותר.

 אגף בכיר תכנון, תקצוב ואסטרטגיה.  –"האגף המקצועי במשרד"  2.7

 בלבד. מקומית רשות  -"מיכה"מבקש הת 2.8

ולחוק מירשם  מענק כספי שמקבל סטודנט עבור שכר לימוד, בהתאם לתנאים מסוימים –"מלגה"  2.9

 .1967-מלגות, תשל"ז

אדם הלומד במוסד להשכלה גבוהה דוגמת אוניברסיטה או מכללה, במטרה לרכוש ידע  –"סטודנט"  2.10

 ותואר אקדמי, והחלל את לימודיו בסמסטר א' בשנת הלימודים תשפ"ג. 

 .ל"ג, לתואר אקדמי )ראשון או שני(מוסד המוכר ע"י המ – גבוהה" להשכלה מוסד" 2.11

, למעט מלגות במסלול פרטני כל תואר אקדמי המוענק על ידי מוסד להשכלה גבוהה –"מסלול כללי"  2.12

או במסלול חקלאות. בסמכות המשרד להוסיף מקצועות נוספים בהתאם להחלטתו עד לשלב המענה 

 לשאלות ההבהרה לקול הקורא.

רפואיים -פרא מקצועות, רפואה: הבאים מקצועותתארים אקדמיים באחד ה –פרטני" מסלול  2.13

, עבודה סוציאלית, חינוך, הוראה, מדעי ההנדסה מקצועות)קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, סיעוד( , 

 המחשב, מתמטיקה. 

תארים אקדמיים באחד המקצועות הבאים: רפואה וטרינרית, ביוטכנולוגיה  -"מסלול חקלאות"  2.14

בחקלאות, אגרואקולוגיה ובריאות הצמח, ביוכימיה ומדעי המזון, מדעי בעלי החיים, מדעי הצמח 

בחקלאות, מדעי הקרקע והמים, גידולי שדה וירקות, גנטיקה והשבחה בחקלאות, מטעים וצמחי נוי, 

 ה חקלאית. הנדס

 

 :תמיכההמטרות  .3

 אשר מטרתם: ברשויות מקומיות לצורך הענקת מלגות שכר לימוד להשכלה גבוהה תמיכה

רשויות מקומיות בתמיכה בבני ובנות המקום באמצעות הענקת מלגות שכר לימוד להשכלה סיוע ל 3.1

 גבוהה.

 החברתית.ההשכלה הגבוהה עבור סטודנטים המתגוררים בנגב, בגליל ובפריפריה ידוד ע 3.2

 צמצום פערים.  3.3
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 :מתוקצביםהגופים ה .4

 בלבד. והפריפריה החברתית הגליל, הנגבבתחומי  ותהממוקמרשויות מקומיות  4.1

 

 :תמיכהלקבלת  תנאי סף .5

 התנאים דלהלן כתנאי לדיון בבקשתו: בכללעמוד  תמיכהעל מבקש ה       

 . בלבדהינו רשות מקומית  תמיכהמבקש ה 5.1

למעט רשויות מקומיות הנכללות , או בפריפריה החברתית בגלילאו  בנגב ממוקם תמיכהמבקש ה 5.2

רק רשות מקומית  –לגבי הפריפריה החברתית  .24/10/2021-מיום ה 550בהחלטת הממשלה מספר 

 ..ד לקול קורא2הנכללת באופן מלא בפריפריה החברתית כמפורט בסעיף 

על פי דירוג הלמ"ס העדכני  6-1כלכלית -רשות מקומית ברמה חברתית רמה חברתית כלכלית: 5.3

  ביותר. 

לפחות עומד על על פי נתוני הלמ"ס העדכניים ביותר,  25-20אחוז סטודנטים מתוך אוכלוסיית בני  5.4

5%. 

הרשות המקומית מפעילה קרן מלגות )מלגת ראש העיר, מרכז צעירים, מלגה מתקציב מפעל הפיס  5.5

. מלגה עירונית באחריות הרשות המקומית 1976-בהתאם לחוק מרשם מילגות, תשל"ז וכדומה(

המוענקת לתושבי הרשות המקומית בלבד. המלגה מיועדת לכלל הסטודנטים תושבי העיר, כוללת 

 טפסי בקשה מסודרים ותקנון/קריטריונים לקבלת המלגה. 

  העתק לבקשתה הרשות רףתצכמו כן  א, נספחלשם עמידה בתנאי סף זה תמלא הרשות את 

 לקבלת/קריטריונים התקנון את וכן 2021 לשנת או 2022 לשנת מלגה לקבלת בקשה טופס של

 . המלגה

ובכל  שלהלן 6בסעיף  כמפורטסף למתן מלגות,  דרישותבכל  לעמודהרשות המקומית התחייבה  5.6

 .הקורא  קולדרישות ותנאי 

  א. נספחלשם עמידה בתנאי סף זה תמלא הרשות את  

, הסטודנטים במוסדות המוכרים להשכלה גבוההמספר  והצהירה בנספח א' מההמקומית  הרשות 5.7

 .לתואר אקדמי הלומדיםרשות, ה תושבי

 א. נספחהרשות המקומית את   לשם עמידה בתנאי סף זה, תמלא 

תושבי הרשות, שלמדו לתואר אקדמי הסטודנטים  מספרמהו ת המקומית הצהירה בנספח א' הרשו 5.8

 הלימודים תשפ"ב. מהרשות המקומית מלגה בשנת  קיבלוו

 א. נספחהרשות המקומית את   לשם עמידה בתנאי סף זה, תמלא 

 הסף.  יאי עמידה בתנאי ומשמעות 5.8-5.7מילוי סעיפים הסר ספק, אי  למען 5.8.1

 

 על ידי הרשויות המקומיות: למתן מלגותועקרונות נוספים סף  דרישות .6

 בלבד.  2022-2023המלגה מיועדת למימון שכר הלימודים לשנת תשפ"ג,  6.1

 .₪ 5,000מלגה לסטודנט תעמוד על  6.2



 

4 

 

הרווחה ברשות  מחלקתעל ידי  מוכרהוא  אואשר אחד מהוריו  סטודנטהמלגה מיועדת ל 6.3

המקומית. לחילופין, הסטודנט או אחד מהוריו זכאי להנחה בארנונה בגין נכות, הורה יחיד, הנחה 

 . 2022להגדרות משרד הפנים לטובת הנחה בארנונה לשנת  בהתאםבגין מצב כלכלי, 

 המלגה תינתן לסטודנטים הלומדים לכל תואר ראשון או שני במוסד להשכלה גבוהה.  6.4

 על ידי משרד ממשלתי אחר.  /נתמכתתוקצבתהמלגה לא מ 6.5

 .גבוהה להשכלה מוכר במוסד שני תואר או ראשון לתואר לסטודנטים ורק אך תינתן המלגה 6.6

הרשות אך ורק לסטודנטים אשר מקום מגוריהם על פי תעודת הזהות, הינו  תינתןהמלגה  6.7

 המקומית מגישת הבקשה. 

על ידי הרשות המקומית, ונמצא כי סך המלגה תינתן אך ורק לסטודנטים שבקשתם נבחנה  6.8

מגובה שכר  100%הסטודנטים מגישי הבקשה מקבלים, לא עולה על  םאות /מענקים/אחרהמלגות

 הלימודים לשנת הלימודים תשפ"ג. 

המקומית רשאית להעניק לסטודנטים מלגה בשיעור גבוה ולממן את ההפרש ממקורות  הרשות 6.9

אחרים שאינם ממשלתיים. יחד עם זאת, בשום מקרה, הרשות המקומית אינה רשאית להעניק 

מלגה לסטודנט בשיעור נמוך יותר מגובה המלגה שנקבע על ידי המשרד. חלוקת מלגות לסטודנטים 

 ר שנקבע על ידי המשרד, תביא לפסילת התמיכה באופן מלא. בשיעור נמוך יותר מהשיעו

המקומית רשאית, אך לא חייבת, לקבוע כי תנאי לקבלת המלגה הוא פעילות התנדבותית  הרשות 6.10

, לא יעלה זו מלגההשתבוצע על ידי הסטודנט. סך השעות שסטודנט יידרש להתנדב כתנאי לקבלת 

 תצטרף, התנדבותית פעילות בעבור נוסף ממקור מלגה מקבל והסטודנט ככלשעות שנתיות.  20על 

 .זה קורא קול נשוא מלגה עבור התנדבותית פעילות שעות 20-ל זו מחוייבותו

ועדה של וככל וברשות המקומית ישנו מרכז/יחידת צעירים, מנהל מרכז/יחידת הצעירים ישתתף ב 6.11

 קרן המלגות לכל הפחות כמשקיף במידה ואינו חבר ועדה.

 המאושרתמקומית אשר לא תעמוד בדרישות הסף, זכייתה תבוטל או התמיכה  רשות 6.126.10

 .דעת ועדת התמיכות המשרדית ולשיקול לנסיבותתצומצם, בהתאם 

 

 :התמיכה היקף .7

  .₪ 3,000,000 על עומד זה קורא לקול המשרד ידי על המוקצה התקציב 7.1

 .₪ 75,000התקציב המקסימאלי שיוקצה לרשות מקומית אחת לא יעלה על  7.2

. מלגות 600. סך המלגות המוקצות בקול קורא זה עומד על ₪ 5,000המלגה לסטודנט תעמוד על  7.3

 לא ניתן לפצל את מספר המלגות ולהעניק מלגות בשיעורים נמוכים יותר. 

 

  הבקשות לניקוד מידה אמות .8

 אופן חישוב הניקוד ניקוד אמת מידה 

 על מספר התושבים ברשות המקומית  1
  ביותר. העדכניים"ס הלמ נתוני פי
 

נקודה עד לתקרה  1תושבים תינתן  1,000על כל  40%
  נקודות. 40של 
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אחוז זכאים לתעודת בגרות שעמדו  2
בדרישות הסף של האוניברסיטאות 

על פי נתוני , 'מבין תלמידי כיתות יב
 הלמ"ס העדכניים ביותר. 

 40נקודה עד לתקרה של  1תינתן  2%על כל  40%
 נקודות. 

 

 מישראל  םאקדמיי אחוז בעלי תארים 3
ברשות  55-35מתוך אוכלוסיית בני 

"ס על פי נתוני הלמ המקומית,
 העדכניים ביותר.

 נקודות.  20 :5%עד  20%
 נקודות. 15: 10%-ל 5.01%בין 
 נקודות. 10: 15%-ל 10.01%בין 

 נקודות. 5: 15.01%מעל 

  100% סה"כ 

 

 ניקוד המסלול הכללי

שיעמדו בתנאי הסף ינוקדו בהתאם לטבלה לעיל. הרשויות ידורגו מהרשות בעלת כל הרשויות  8.1

 הניקוד הגבוה ביותר לרשות בעלת הניקוד הנמוך ביותר.

ככל שלשתי רשויות מקומיות יהיה ניקוד זהה, הדירוג הסופי של רשויות אלה יהיה בהתאם למספר  8.2

 .על פי נתוני הלמ"ס העדכניים ביותרהמוחלט של הסטודנטים 

על פי נתוני  20-25המשרד יבצע את החלוקה הבאה: מספר הסטודנטים הכולל מתוך אוכלוסיית בני  8.3

הלמ"ס העדכניים ביותר )של רשויות שעמדו בתנאי הסף( חלקי מספר המלגות הכולל העומד לטובת 

ביחס לכל רשות מקומית. לדוגמא, ככל  קצאההמפתח הקול קורא זה. התוצאה שתתקבל תהיה 

ממספר הסטודנטים הכולל סטודנטים  400, המשמעות היא שעל כל 400שהתוצאה שתתקבל תהיה 

 על פי נתוני הלמ"ס העדכניים ביותר, תוקצה מלגה אחת.  25-20מתוך אוכלוסיית בני 

 ", לא יוקצו מלגות כלל.0לרשויות שהניקוד שלהן יהיה " 8.4

בהתייחס לכל אחת מהרשויות המקומיות  8.3חישוב בהתאם לאמור בסעיף  בשלב הבא, יבוצע 8.5

 25-20המשרד יבצע חלוקה של מספר הסטודנטים הכולל מתוך אוכלוסיית בני שעמדה בתנאי הסף. 

. התוצאה מפתח ההקצאהעל פי נתוני הלמ"ס העדכניים ביותר בשטחה של כל רשות מקומית, חלקי 

 זכאית כל רשות מקומית, בכפוף להתניות הבאות:שתתקבל תהיה מספר המלגות לה 

לרשות המקומית שתדורג במקום הראשון יוקצו כל המלגות להן היא זכאית בהתאם למפתח  8.5.1

ההקצאה. לאחר הקצאה זו, המשרד ימשיך להקצות את המלגות לרשויות המקומיות הבאות 

 בטבלת הניקוד, עד לגמר התקציב שהוקצה לקול קורא זה. 

מלוא התקציב שנקבע בקול קורא זה, תסתיים הקצאת המלגות. בקשות של לאחר הקצאת  8.5.2

 רשויות מקומיות שיביאו לחציית רף התקציב שנקבע לקול קורא זה, לא תאושרנה. 

 סטודנטים(.  15) ₪ 75,000תקרת המלגות לרשות מקומית אחת לא תעלה בכל מקרה על  8.5.3

לעיל,  8.5.1היה ותיוותר יתרה תקציבית לאחר הקצאת המלגות בהתאם לאמור בסעיף  8.5.4

באופן הבא:  המשרד יעדכן את מפתח המשרד יקצה את המלגות לרשויות המקומיות 

, תוך 20-25החלוקה כך שתבוצע חלוקה של מספר הסטודנטים הכולל מתוך אוכלוסיית 

מלגות, חלקי מספר המלגות  0מלגות או  15-הפחתת מספר הסטודנטים של הרשויות שזכו ל

שנותרו לחלוקה. לרשויות יוקצו מלגות נוספות בהתאם למפתח הקצאה זה: מספר 

נטים חלקי מפתח ההקצאה המעודכן. ככל שתיוותר יתרה נוספת, יבוצע עדכון נוסף הסטוד

 של מפתח ההקצאה וכך הלאה, עד להקצאת מלוא המלגות. 
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 :הגשה, אישור ודיווח נהלי .9

נספח יש למלא את . מיכהי החתימה הסטטוטוריים של מבקש התיחתמו ע"י מורש מיכהלתבקשות ה .א

 א'.

בשלב הביצוע מול נתוני ביצוע  וייבדקכפי שהוא יוגש מהווה נספח תקציבי מחייב  התקציבכי  יודגש .ב

יש . לפנות בהבהרות לגבי הנספח התקציבי התמיכות רשאית, במועד הגשת הבקשה,ועדת  .התקציב

  נספח ב'. ג'.-נספחים ב' ולמלא את 

המלגות לא יחולקו יובהר כי אם  .2022חלוקת המלגות לסטודנטים בפועל בשנת תנאי לתשלום הוא  .ג

 לא ישלם תמורה כלשהי.   רד, מכל סיבה, המשלסטודנטים

, לבצע ביקורת להבטחת עמידה בתנאים ואו מי מטעמ משרדיאפשר ל מיכהככל שיידרש, מבקש הת .ד

לייעודם, ובכלל זה, ימסור כל נתון, מסמך או מידע שיידרש  מיכהוהשימוש בכספי הת מיכהלמתן ת

, קציבודיווחים בגין השימוש בכספי הת מיכההת, הרלוונטי לבחינת בקשת ואו מי מטעמ משרדע"י ה

לרבות ספרי חשבונות ואסמכתאות מבססות )כגון: דפי בנק, חשבוניות, קבלות, צילומי המחאות, 

 תלושי שכר, פרסומים וכיו"ב(.

התקשורת השונים  , ובכל אמצעילבקשת וחלוקת מלגותהקשור  פרסום בת בכלמחוי המקומית הרשות .ה

באמצעות רישום שם המשרד  וכדומה( לציין את שותפות המשרד , פייסבוק)לרבות מודעות, אינטרנט

לשלילת עלול להביא עמידה בתנאי זה הכרחית לצורך תשלומים בפועל. אי ציון שם ולוגו המשרד . ולוגו

 .המצוין "לבדוא המשרדהרשות המקומית מחויבת לשלוח את הפרסומים לעיון . התמיכה

 

 בחינת הבקשות .10
 בשלב הראשון תיבדק עמידת הבקשות בתנאי הסף על ידי צוות משנה שיוקם לטובת הנושא. .א

לקבלת הבהרות ו/או מסמכים משלימים ככל  מיכהלפנות למבקש הת, אך אינו מחויב, הצוות רשאי .ב

עם הצוות הינו תנאי  מיכההתושיתוף פעולה מלא של מבקש בקשה שיידרשו לו לשם הערכת ודירוג ה

או מתן מענה לא  /הבהרותלהשלמות המשרד ידי על הנקוב במועד עמידה אי. תמיכההסף לאישור 

  !ביא לפסילת הבקשהעלול לה ,מספק

לאחר בחינת עמידת הבקשות בתנאי הסף, הצוות יבחן מקצועית את הבקשות שעמדו בתנאי הסף, ינקד  .ג

 וידרג את הבקשות. 

עבודתו, בדיקת תנאי הסף, ניקוד ודירוג הבקשות, המלצות הצוות יועבדו לדיון בפניי לאחר שיסיים את  .ד

 המשרדית.  ת התמיכותוועד

המשרדית הוא תנאי לאישור הבקשות והתקציב עבור  ת התמיכותאישור המלצות הצוות על ידי וועד .ה

 כל בקשה.

 .₪ 75,000יעלה על לא  חלוקת מלגות לרשות מקומית אחתלי להמקסימאהתמיכה בכל מקרה, סכום  .ו

 

 :תמיכהה תשלום אופן .11
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הגורמים  "יע וחתומים /יםמאושרביצוע  ות/"חדו באמצעות ביצוע הוכחת לאחר שולםת תמיכהה 11.1

 . 'ט, 'ח. להלן נספחים ב', ג', המקומית המוסמכים ברשות

 למתן נוספים ועקרונותסף  דרישות" 6תשולם תמיכה עבור מלגות שלא עמדו בתנאי סעיף  לא 11.2

 ".המקומיות הרשויות ידי על מלגות

 , כי אישור התמיכה יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית, נשוא התמיכה. יובהר 11.3

  .הוועדהע"י  השאושר מיכההת על מקרה בכל יעלה לא המשולם התמיכה סכום 11.4

 . התמיכהבמלואן בספרי מבקש  נרשמוו שולמו אשר הוצאות בגין רק שולםת התמיכה 11.5

עבור שנת הלימודים האקדמית תשפ"ג. לא תאושר חלוקת מלגות  2022המלגות יחולקו במהלך שנת  11.6

לאחר תחילת שנת הלימודים האקדמית ולא תשולם תמורה כלשהי על ידי המשרד עבור מלגות 

 לא תאושר חלוקת מלגות בגין שנת הלימודים האקדמית תשפ"ב. חולקו לאחר מועד זה. יש

. דרישת תשלום שתוגש לאחר מועד 28/2/2023-יש להגיש דרישת תשלום למשרד לא יאוחר מיום ה 11.7

 זה לא תיבדק ולא תכובד. 

 המלגה המוקצית על ידי המשרד לא ממומנת גם על ידי משרד ממשלתי אחר.: תמיכות כפל 11.8

ולה על שכר אין להקצות מלגה לסטודנט במקרה בו סך המלגות אותן הוא מקבל, לרבות מלגה זו, ע 11.9

 הלימוד לתוכנית לימודים מלאה לתואר ראשון או תואר שני בשנת תשפ"ג. 

דו"ח הביצוע  .זה קורא לקול המצורפות המשרד חשבות להנחיות בהתאם ורק אךהביצוע יוגש  ח"דו 11.10

 מצורף כנספח ג'. 

להגדיל , כמו גם הקול קורא לטובת המאושר התקציב את לבטל או , להגדיללהפחית רשאי המשרד 11.11

 .על פי שיקול דעתו הבלעדי את להקטין את גובה המלגה,

 :כדלקמן הבאים המסמכים העברת לאחר ישולם התשלום 11.12

 דוחות ביצוע כדלקמן: .א

 חתום. נספח דרישת תשלום ':ט נספח (1)

טבלה ובה רשימה מלאה של כל הסטודנטים שקיבלו מלגה, לרבות שם מלא של  :ג' נספח (2)

הסטודנט, מספר תעודת זהות, כתובת, טלפון, גובה המלגה, שם המוסד האקדמי אליו רשום 

הסטודנט ושם התואר/המסלול אליו נרשם הסטודנט. המשרד שומר לעצמו את הזכות לבצע 

שימה זו. הטבלה תיחתם על ידי מורשי החתימה בדיקה מלאה או מדגמית מול הסטודנטים בר

 של הרשות המקומית. 

 מה חלוקת המלגות שבוצעה בפועל. בה רשו, הרשות המקומית ספריכרטסת הנה"ח של  (3)

, יביא לפסילת התמיכה באופן הפחתת שיעור המלגה לסטודנט, מתחת לשיעור שנקבע על ידי המשרד 11.13

 מלא ללא זכות ערעור כלשהי לרשות המקומית.

 בהוראות התכ"ם: 6.2המשרד יבצע את תשלום התמיכה בהתאם להנחיות החשב הכללי בפרק  11.14

 תמיכות בגופים אחרים 6.2.1

 תשלומי תמיכות בגופים אחריםביצוע  6.2.2

 פרסום על תמיכות בגופים אחרים 6.2.3

 טיפול בגופים אחרים אשר הפרו את התנאים לקבלת התמיכה 6.2.4

https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.2.0.1
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.2.0.2
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.2.0.3
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.2.0.4
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 ביקורת על תמיכות בגופים אחרים 6.2.5

הדיווחים יוגשו בהתאם לבקשת ולדרישת המשרד. כל שינוי בתוכן המסמכים או בהגשת מסמכים  11.15

 בפורמט שלא אושר ו/או הוגש ע"י המשרד, מצריך אישור מראש ובכתב של המשרד.

התשלומים והדיווחים ייבדקו מקצועית ע"י נציג המשרד וחשבות המשרד. בכל מקרה של אי  11.16

 התאמה בין הדיווחים או החשבוניות יפנה המשרד לרשות לקבלת הבהרות.

המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבדוק פרטנית את הדיווחים הכספיים הרלבנטיים  11.17

של ההמחאות שניתנו לסטודנטים או ההעברות וש העתק לפעילות, לרבות כרטיסי הנהח"ש, ולדר

 הבנקאיות לחשבונות הבנק של הסטודנטים, 

שולמו ונפרעו המלגות אשר חולקו לסטודנטים בצירוף הצהרת מורשי החתימה של הרשות, לפיה  12.1

 בפועל, והן לא נדרשו מכל גורם תומך אחר.

למשרד או מי מטעמו, לבצע ביקורת להבטחת עמידה  שתידרש, הרשות המקומית תאשרככל  11.18

מסור כל נתון, מסמך או מידע תכספי התקציב לייעודם, ובכלל זה, בתנאים למתן תקציב והשימוש ב

שיידרש ע"י המשרד או מי מטעמו, הרלוונטי לבחינת בקשת התקצוב ודיווחים בגין השימוש בכספי 

 .התקציב

נית על פיה אושרה התמיכה, כולה או מקצתה, יהיה רשאי בצע את התוכתלא  הרשות המקומיתאם  11.19

 חלק ממנה או כולה למשרד. והרשות המקומית תשיבהמשרד להפחית או לבטל את התמיכה, 

 חלוקת המלגות לא הייתה פעילות מטעם הרשות המקומית אלאיובהר כי אם יתחוור למשרד כי  11.20

סכומים כלשהם בגין  רשות המקומיתו ל, התמיכה תבוטל, וככל ששולמאחרמסווה לפעילות של גוף 

 התמיכה, יהא עליה להשיבם. 

אשר הוגשו בבקשת המבקשת ואושרו על ידי ועדת  המלגותתשלומי התמיכה המאושרת ישולמו בגין  11.21

 התמיכות בלבד. 

 
 

 :כללייםתנאים  .12

 .מיכההתכתנאי לקבלת  בתנאים הבאיםלעמוד התמיכה על מבקש  12.1

יופיעו שם המשרד ולוגו המשרד במיקום ובגודל בולטים , המלגותבכל פרסום הקשור לחלוקת  .א

 במייל האגף המקצועי לאישור מראש הפרסוםהרשות המקומית נדרשת להעביר את  לעין.

shakedh@png.gov.ilשהרשות המקומית תקיים טקס לחלוקת המלגות, בפרסומים  . ככל

השונים לטקס יופיעו שם המשרד ולוגו המשרד במיקום ובגודל בולטים בעין ותצוין בפני 

 הסטודנטים שותפות המשרד בחלוקת המלגות. 

להיפגש עם הגורם האחראי ברשות המקומית לחלוקת  ם/רשאי/או מי מטעמם ו המשרד נציגי .ב

המלגות ורשאים להשתתף בטקס חלוקת המלגות, ככל שיתקיים טקס. הפגישה ו/או ההשתתפות 

 בטקס יתואמו מראש עם נציג הרשות המקומית. 

 מלואלהביא לביטול  העלול, לעיל מהתנאיםיותר  או אחד של הרשות המקומיתביצוע מצד  אי .ג

 שכבר התשלומיםאת מלוא  למשרד להשיב הרשות המקומית תידרש, וכן שאושרה התמיכה

 "ל מיום הפקדתם בחשבון הבנק.חשכ, בתוספת הצמדה למדד וריבית הלחשבונ הועברו

 

https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.2.0.5
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 לנוהל התמיכה בקשות להגשת מנהליות הנחיות .13

 גבי על כולל, 14.8.2012 מיום יאוחר לא למשרד יוגשו ,ונספחיהן צרופותיהן על, לתמיכה הבקשות 14.1

ה. מספר קול קורא "מרכב מערכת באמצעות להלן המצורפים, זו למטרה המיועדים הטפסים

14904. 

תשומת לב הרשות המקומית למילוי גובה התמיכה המבוקשת על ידה. התמיכה המקסימאלית לכל  14.2

. כמו כן, לא תאושר לרשות מקומית תמיכה בשיעור 8רשות מקומית תהיה בהתאם לאמור בפרק 

גבוה יותר מהתמיכה המבוקשת על ידה במערכת המרכב"ה, גם במקרה בו על פי הניקוד שיתבצע 

 לתמיכה בשיעור גבוה יותר.  היא תימצא זכאית

יש להעלות את טופס הבקשה וכלל הנספחים והמסמכים המבוקשים כקובץ סרוק אחד בלבד ואין  14.3

 להעלות כל קובץ/נספח/מסמך בנפרד. 

 חגים, שבת, שישי ימי כולל ההגשה מועד! הסף על יפסלו, במועד הוגשו שלא תמיכה בקשות 14.4

 דיון יתקיים לא. בה דיון ולאי הבקשה לפסילת תביא אלה במועדים עמידה אי"ב. וכיוצ ומועדים

 .תהא אשר הסיבה תהא במועדים עמידה אי בגין חריגים

בקשות התמיכה יוגשו אך ורק באמצעות מערכת מרכב"ה באתר האינטרנט שכתובתו היא:  14.5

https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal  .)פורטל מרכב"ה( 

למשרד הזכות הבלעדית להחליט על פסילת הבקשה במידה ולא תוגש בטופס הנכון או במידה  14.6

  .ה"הנחיות להגשת בקשה במערכת המרכבד' וישונו הטפסים. ראה נספח  

המשרד יהיה רשאי לפסול בקשות שלא תכלולנה את כל הפרטים או המסמכים הנדרשים, או  14.7

 פי ההנחיות, או לבקש השלמת הפרטים או המסמכים, לפי שיקול דעתו.שהטפסים לא מולאו על 

   הרשות המקומית.יחתמו ע"י מורשי החתימה הסטטוטוריים של  מיכההבקשות לת 14.8

    shakedh@png.gov.ilלכתובת מייל לשלוח יש, Word בפורמט הבקשה טופס לקבל ניתן 14.9

 .יבדקו ולא הסף על פסלוי שינוי בהם יבוצע אשר טפסים. זאת ולבקש

כל שינוי שייעשה במסמכי הקול הקורא, בטפסים, או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין אם יעשו  14.10

בתוספת למסמכים, במכתב נלווה או בכל דרך אחרת, הינם חסרי תוקף והמשרד רשאי להתעלם 

 מהם או לפסול את הבקשות.

הבהרות/השלמות )ובלבד שנהג בכל מקרה של חוסר במסמכים כלשהם, המשרד רשאי לבקש  14.11

באופן שוויוני כלפי כלל מבקשי התמיכה, אך הוא אינו מחויב לכך!. המשרד רשאי לפסול בקשה 

 לא מלאה.

 האחריות על מילוי כדבעי של כלל הנספחים מוטלת על מבקש התמיכה. 14.12

על יודגש כי ככל ויפנה המשרד להבהרות/השלמות, אי מתן מענה מספק להשלמה, במועד שינקב  14.13

 ידי המשרד, יביא לפסילת הבקשה!

 

 שאלות הבהרה .14

בדואר  שקד חבר פרנקללגברת  הפונה פרטי בצירוף בלבד בכתב להפנות יש לקול קורא בנוגע שאלות

 זה מועד לאחר שיגיעו שאלות 14:00 בשעה 21/7/2022 מיום יאוחר לא  shakedh@png.gov.il אלקטרוני 

https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal
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במרוכז לאחר התאריך האחרון  לקול קורא יפורסמו באתר המשרדו. השאלות והתשובות בנוגע ייענ לא

 . להגשת שאלות הבהרה

 רשימת נספחים

 נספח א': טופס הבקשה. .1

 .ב': דו"ח מקורות ושימושים נספח .2

 לידיעה, אין צורך להגיש כעת() נספח ג': דו"ח תקציב וביצוע התקציב. .3

 נספח ד': הנחיות להגשת בקשות לתמיכה במערכת המרכב"ה. .4

 .אישור עו"ד על מורשי החתימה של הרשות - 'הנספח  .5

 .חלק א' –התחייבות בגין תמיכה    -' ונספח  .6

 .חלק ב'  –התחייבות בגין תמיכה   -' זנספח  .7

 )לידיעה, אין צורך להגיש כעת(. סיכום.טופס  –חנספח  .8

 )לידיעה, אין צורך להגיש כעת(. טופס דרישת תשלום – טנספח  .9

 את וכן 2021 לשנת או 2022 לשנת מלגה לקבלת בקשה טופס של העתק - נספח י .10

 .המלגה לקבלת/קריטריונים התקנון
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 נספח א'

קול קורא לתמיכה ברשויות המקומיות לעידוד רכישת ההשכלה הגבוהה טופס בקשה 

 באמצעות מלגות שכר לימוד

 

בקשתה. אנא הקפידו למלא את כל רשות שלא תמלא כל הפרטים הרלוונטיים מסתכנת בפסילת 
 הפרטים הרלוונטיים.

 :פרטים ונתונים כלליים .א

  ._______________________________________________: הרשות שם .1

 ___________________________________________________הרשות כתובת

 

 : _________________ תפקיד: ___________________  הקשר איש שם .2

 דואר: _____________  נייד  טלפון: ________________   

 :__________________________אלקטרוני

 

)יודגש כי בניקוד הבקשה המשרד ישתמש בנתוני ______________המקומית הרשות תושבי מספר .3
הלמ"ס העדכניים ביותר. רשות מקומית המבקשת להציג מספר תושבים שונה מנתוני הלמ"ס, חייבת 
במועד הגשת הבקשה להגיש מסמך רשמי חתום )לא מייל( ממשרד הפנים/מרשם האוכלוסין בו מצוין מספר 

 התושבים ברשות המקומית. 
 

 בשנת לתואר אקדמי הלומדיםרשות, ה תושבי, במוסדות המוכרים להשכלה גבוהההסטודנטים מספר  .4

 (. 5.7______ )לשם עמידה בתנאי סף סעיף הינו:  2022

 
הלימודים מהרשות המקומית מלגה בשנת  קיבלותושבי הרשות, שלמדו לתואר אקדמי והסטודנטים  מספר .5

 (. 5.8לשם עמידה בתנאי סף סעיף ב הינו: ______ )תשפ"

 
 )נא להקיף בעיגול(.כן / לא האם בכוונת הרשות המקומית לקיים טקס לחלוקת מלגות  .6
 

 :כי ומתחייבת מצהירה המקומית הרשות .ב

המקומית מפעילה קרן מלגות )מלגת ראש העיר, מרכז צעירים, מלגה מתקציב מפעל הפיס וכדומה(  הרשות .1
. מלגה עירונית באחריות הרשות המקומית המוענקת לתושבי 1976-בהתאם לחוק מירשם מילגות, תשל"ז

הרשות המקומית בלבד. המלגה מיועדת לכלל הסטודנטים תושבי העיר, כוללת טפסי בקשה מסודרים 
 לשנת או 2022 לשנת מלגה לקבלת הבקשה טופס של העתק לצרף ישותקנון/קריטריונים לקבלת המלגה. 

 .המלגה לקבלת/קריטריונים התקנון את וכן 2021

ובכל  שלהלן 6בסעיף  כמפורטסף למתן מלגות,  דרישותהמקומית בכל  הרשותבעת חלוקת המלגות, תעמוד  .2
 (. 5.6)תנאי סף סעיף  הקורא . קולדרישות ותנאי 

 בלבד.  2022-2023מיועדת למימון שכר הלימודים לשנת תשפ"ג,  המלגה .3
 .₪ 5,000 על תעמוד לסטודנט מלגה .4
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 לא מתוקצבת/נתמכת על ידי משרד ממשלתי אחר.  המלגה .5
 .גבוהה להשכלה מוכר במוסד שני תואר או ראשון לתואר לסטודנטים ורק אך תינתן המלגה .6
תינתן אך ורק לסטודנטים אשר מקום מגוריהם על פי תעודת הזהות, הינו הרשות המקומית מגישת  המלגה .7

 הבקשה. 
תינתן אך ורק לסטודנטים שבקשתם נבחנה על ידי הרשות המקומית, ונמצא כי סך  המלגה .8

מגובה שכר  100%המלגות/מענקים/אחר אותם הסטודנטים מגישי הבקשה מקבלים, לא עולה על 
 לשנת הלימודים תשפ"ג.  הלימודים

 המלגה מיועדת לכלל הסטודנטים תושבי העיר, ואין מגבלה כלשהי על הרשמת סטודנטים למלגה. .9
 , טרם פתיחת שנת הלימודים האקדמית תשפ"ג.2022הרשות המקומית מתחייבת לחלק את המלגות בשנת  .10
למלגות/מענקים/אחר, מכל סטודנטים הזכאים ייבדקו. לא תוענק מלגה ל הבקשות של כלל הסטודנטים .11

 או יותר מגובה שכר הלימודים לשנת הלימודים תשפ"ג. 100%גורם, שמקבלים 
הרשות המקומית מתחייבת כי המלגות יוקצו על ידה במישרין והינה הגורם האחראי הבלעדי על חלוקת  .12

 ומית. המלגות. הרשות המקומית מתחייבת כי חלוקת המלגות נרשמות באופן מלא בספרי הרשות המק
הרווחה ברשות המקומית.  מחלקתעל ידי  מוכרהוא  אואשר אחד מהוריו  סטודנטהמלגה תחולק אך ורק ל .13

לחילופין, הסטודנט או אחד מהוריו זכאי להנחה בארנונה בגין נכות, הורה יחיד, הנחה בגין מצב כלכלי, 
 . 2022להגדרות משרד הפנים לטובת הנחה בארנונה לשנת  בהתאם

 המלגה תינתן לסטודנט הלומד במוסד להשכלה גבוהה לימודים לתואר ראשון או תואר שני.  .14

  לנו כי לא תתקבל תמיכה ככל והרשות המקומית תקצה את המלגות בניגוד לדרישות קול הקורא.  ידוע .15

 

והנתונים אנו החתומים מטה, מורשי החתימה מטעם _____________________, מצהירים בזאת כי כל הפרטים 

מלגות . אנו מצהירים כי כלל תנאי המשרד לקבלת תמיכה עבור שנרשמו לעיל נכונים לפי מידת ידיעתנו ואמונתנו

 ידועים וברורים לנו היטב.

 

 שם: ________________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _________חתימה :______________

 (1מורשה חתימה )

 

 ת"ז: ___________ תפקיד: _________חתימה :______________שם: ________________ מס' 

 (2מורשה חתימה )

 

 אריך: _________________________חותמת הרשות: __________________            ת 
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גשת  במועד האת נספח ב' אין להגיש 

ת  הבקשה אלא רק בשלב הגשת דריש

 התשלום.

 

 

 

 נספח ב'

 :)להגשה בקובץ אקסל( למלגותו"ח מקורות ושימושים ד

 כולל מע"מ סה"כ בשקלים חדשים פרטים

 (2022-2023עבור שנת הלימודים תשפ"ג )

  ת לקרן המלגותמקורו

  למלגות  מהמשרדאושר תקציב מ

  מקורותסה"כ 

  שימושים

וקצה לטובת חלוקת מלגות סך התקציב שה
התקציב יש לרשום את סך . לסטודנטים

קיבלו בפועל ובסוגריים את מספר הסטודנטים ש
 .מלגה

 

  סה"כ שימושים

  עודף/ גרעון

 
אנו החתומים מטה, מורשי החתימה מטעם _____________________, מצהירים בזאת כי כל הפרטים והנתונים 

 נכונים לפי מידת ידיעתנו ואמונתנו. עבור חלוקת המלגותשנרשמו בדו"ח מקורות ושימושים 
 

 ________________ תפקיד: _________חתימה :__שם: ________________ מס' ת"ז: ______

 (1מורשה חתימה )

 

 שם: ________________ מס' ת"ז: ___________  חתימה  וחותמת:______________________

 (2מורשה חתימה )

  

 __________________  תאריך: ________________________________חותמת הרשות: 
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גשת  במועד האת נספח ג' אין להגיש 

ת  הבקשה אלא רק בשלב הגשת דריש

 התשלום.

 
 

 נספח ג'
 )יוגש בקובץ אקסל( התקציב וביצוע תקציב ח"דו

תקציב  תת נושא נושא
התמיכה 
המאושר 
על ידי 
 המשרד

ביצוע 
 ₪בפועל 

מס'  
 סימוכין

אור ית
 ההוצאה

 הגבלות

מספר  מלגות
לו  הסטודנטים

  חולקה מלגה
 
 

XX XX  
   

        
 

 נוסף על האמור לעיל, יש למלא את הטבלה הבאה:
 

מספר 
 סידורי

שם 
הסטודנט 
 )שם מלא(

מספר 
תעודת 

 זהות

כתובת 
מגורים 
 רשומה

מספר 
 טלפון

שם המוסד 
האקדמי 
המוכר 

אליו רשום 
 הסטודנט

שם 
התואר/המסלול 

אליו רשום 
 הסטודנט

גובה 
המלגה 

שחולקה 
לסטודנט 

 בפועל
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
 

 יש להוסיף שורות לטבלה זו, בהתאם למספר הסטודנטים להם חולקה מלגה בפועל.

 

 ________________ תפקיד: _________חתימה :__________________ מס' ת"ז: ______שם: 

 (1מורשה חתימה )

 

 שם: ________________ מס' ת"ז: ___________  חתימה  וחותמת:______________________

 (2מורשה חתימה )

 ________________________________חותמת הרשות: __________________  תאריך:  
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 ה"הנחיות להגשת בקשה לתמיכה במערכת המרכב -'  ד נספח

בירור מול גזברות הרשות המקומית לגבי מורשה עם כרטיס חכם יש לפנות לגזברות הרשות  – 1שלב  .1

כרטיס  המקומית ולברר מי מורשה מטעם הרשות להגיש בקשות תמיכה בפורטל מרכב"ה, ולוודא כי ברשותו

 חכם לצורך הגשת הבקשה.

רק במידה ואין מורשה מטעם הרשות כדי להגיש בקשה יש לפנות לאחת  -הנפקת כרטיס חכם  – 2שלב  .2

מהחברות הרשומות להלן לצורך הנפקת שני כרטיסים חכמים לשני מורשי חתימה: חברת קומסיין טל': 

. חברת פרסונל אי די /https://www.comsign.co.il ;*אתר החברה אתר חברת קומסיין 8770 6443620-03

 ./https://www.personalid.co.il ; אתר החברה אתר חברת פרסונל 2900047-073טל': 

יש להתקין את תוכנת החיתום הדיגיטלי במחשבכם: קישור  -התקנת תוכנת חיתום דיגיטלי  – 3שלב  .3

 ופרטים על ההתקנה.

טפסים והעלאת מסמכים יש להיכנס לפורטל התמיכות לצורך כניסה לפורטל התמיכות, מילוי  – 4שלב  .4

 פתיחת הבקשה והעלאת המסמכים.

 .14904 מספר קול הקורא בפורטל המרכב"ה הוא  .5

במערכת מרכב"ה בלבד לאחר מועד זה המערכת כולל,  14.8.2022 הגשת הבקשה לתמיכה תתאפשר עד ליום .6

 מספיק זמן מראש. תיסגר. יש להקפיד על הכנת המסמכים והעלאתם לפורטל
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 אישור עו"ד על מורשי החתימה של הרשות - ה'נספח 

 אני  _______________  מאשר את הפרטים הבאים לגבי הרשות:

 עו"ד )שם מלא(

 שם  כפי שהוא רשום במרשם:_____________. .1

 .סוג התארגנות: __________________ .2

 מס' מזהה:__________________. .3

המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם ברשות ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו שמות  .4

 תוספת חותמת, אם יהיו:

 

 שם:_____________ ת"ז:________________ דוגמת חתימה:________.
 
 
 
 
 

 שם:_____________ ת"ז:________________ דוגמת חתימה:________.

 בכבוד רב:

_________ __________________ ____________ 

 טלפון   כתובת  שם עו"ד

 _________      __________________ ____________ 

 חתימה וחותמת    מספר רישיון        תאריך    
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 חלק א' –התחייבות בגין תמיכה   -' ונספח 

 לכבוד:

 )להלן "המשרד"( לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילהמשרד 

 

 הרשות )יש למלא כאן את שם הרשות המקומית( ______________________אנו מורשי החתימה של 

)להלן: "הרשות"(, מתחייבים בשמה ובידיעת חברי הוועד שלה, לקיים את כל ההתניות שלהלן, בקשר לכל סכום 

 שיוענק כתמיכה:

 התמיכה תשמש אך ורק למטרה אשר לשמה ניתנה;

שהגשנו מטעמנו, במסמכי ההבהרות וההתחייבות שהגשנו, בהתאם למפורט בבקשה לחלק מלגות לסטודנטים, 

 ובכלל זה לעמוד בתנאי הסף שנדרשו.

ימים מיום קבלת ההתחייבות )הרשאה(, אישור מועצת הרשות המקומית לייעוד התקציב  90להגיש למשרד, תוך 

יאת הרשות הנדרש מתוך התקציב הרגיל או אישור הממונה המחוזי במשרד הפנים לתב"ר שאושר על ידי מל

 בגין הפרויקט עבורו מבוקשת התמיכה, ובצירוף אישור מליאת הרשות המקומית.

 . האחראי על קרן המלגות ועל חלוקת המלגותהרשות הינה הגורם 

ובהתאם לכל תנאי קול  1976-אנו מתחייבים כי חלוקת המלגות תעשה בהתאם לחוק מירשם מלגות, תשל"ז

 הקורא.

אנו מתחייבים להתקשר עם ספקים נותני שירותים או מקבלי שכר ככל שנדרשים לביצועה של הפעולה על ידנו  

ולקבל את כל ההחלטות הנוגע לביצוע כאמור במוסדותינו ולקבל לחשבונות הבנק שלנו את כל ההכנסות הנובעות 

 מקיום הפעולה.

וש בכספי התמיכה בקשר עם תעמולת בחירות  כספי התמיכה לא יועברו למפלגה או לסיעה, לא יעשה שימ

. והרשות לא תכלול את שמה של מפלגה או סיעה 1959 -כמשמעותה בחוק הבחירות )צרכי תעמולה(, התשי"ט 

 במודעות או בפרסומים או באירועים שלה;

יות מס גם חשבונ -סכומי התמיכה ישולמו על יסוד דו"חות פעולה וחשבונות, שנגיש לכם ולפי דרישת המשרד 

 על סכומים ששילמנו.

נדאג לצרף לדו"חות הכספיים הסקורים והמבוקרים של הרשות ביאור המפרט את המקורות והשימושים של 

 הפעילות הנתמכת. נדאג לציין הקצבות ממשלתיות, בביאור נפרד ותוך פירוט.

ת עובדת תמיכת המשרד לפי דרישת המשרד ובהתאם להנחיותיו, כפי שנקבעו במבחני התמיכה, הרשות תציין א

 בפעילות הנתמכת;

מתחילת שנת הלימודים האקדמית מיום קבלת הרשאה מהמשרד ולא יאוחר  לחלוקת המלגותהרשות תפעל 

 .2022-2023התשפ"ג 

 התקציב המאושר הינו תקציב מקסימום. ביצוע נמוך יותר, יביא לתשלום באופן יחסי.
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 חלוקת המלגות בפועל.ברור לנו כי תשלומי התמיכה יועברו רק לאחר 

 הרשות תפעל על פי מדיניות הממשלה בנוגע לשכר, ייעול וחסכון כפי שתיקבע ותפורסם מזמן לזמן;

הרשות תאפשר למבקרים ומפקחים מטעם הממשלה לבקר במשרדיה ובמתקניה ולעיין בספרי החשבונות שלה, 

 פרוטוקולים, חומר הנוגע לניהול השוטף וכל מסמך שיידרש. 

 לנציגי הממשלה לעיין בכל חשבונות הבנקים שלנו לפי כתב הסכמה מצורף לטופס בקשת התמיכה.;נאפשר 

הרשות תחזיר למשרד כל תמיכה שלא שימשה למטרה אשר לשמה ניתנה ואת מלוא התמיכה אם התברר כי לא 

ר כי שולמה הייתה זכאית מלכתחילה לתמיכה, התברר מעשה או מחדל בניגוד לאמור בכתב התחייבות זה, התבר

כולם או חלקם -לרשות תמיכה ביתר או הנתונים שדווחו או הוצהרו על ידנו במסגרת הבקשה לתמיכה התגלו 

כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן, בתוספת ריבית חשב כללי, מן המועד   -בלתי נכונים, ולפי דרישת המשרד 

 שבו נוצרה עילת החיוב של הרשות; 

יתברר למשרד כי היא לא עמדה בתנאים ובהתחייבויות שנקבעו בקשר לתמיכה או הרשות מסכימה לכך שככל ש

לא הייתה זכאית מלכתחילה לתמיכה, יגבה ממנה המשרד את הסכומים ששולמו לה ביתר או את מלוא 

 הסכומים שהיא חייבת למשרד, לפי העניין, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית;

בחני התמיכה לפיהם היא מגישה את בקשת התמיכה ומבצעת את מוצהר בזאת כי ידוע לרשות מהן הוראות מ

 הפעילות שבעדה היא מבקשת תמיכה והרשות מתחייבת לעמוד בכל ההוראות האמורות;

הרשות מודעת לכך שהמשרד רשאי להקטין, לעכב או להפסיק את מתן התמיכה או מימון אחר אם לא קוימו כל 

, או אם הופחת תקציבו עקב מדיניות כלכלית, הכל בהתאם התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן התמיכה

 להוראות החשב הכללי כפי שיקבעו מזמן לזמן.

על בסיס האמור לעיל תוכלו אף לקנוס אותנו או לקזז את התמיכה )כולה או מקצתה( שאנו אמורים לקבל 

ה שקבע החשב בהתאם להוראות החוק לרבות הכללים לטיפול במוסדות שהפרו את התנאים לקבלת תמיכ

 .6.2.6הכללי בהוראת תכ"ם "טיפול בגופים אחרים אשר הפרו את תנאי קבלת התמיכה", מס' 

 כל ההוצאות בקשר עם עריכת התחייבות זו, וכן תיקון מסמכי היסוד שלנו יחולו עלינו.

 .אנו מתחייבים בזאת לא להמחות זכות התמיכה המגיעה לנו לכל אדם או גוף אחר

 

        ___________   : תאריך

           

 מורשי החתימה: 

 

 שם מורשה חתימה

 
 

                       
 
 

  תפקיד

 

 

 

 תאריך

 

 

 חתימה 
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 חתימה  תאריך  תפקיד  שם מורשה חתימה

 חלק ב'  –התחייבות בגין תמיכה   -' זנספח 

 

 שם הרשות המקומית: __________________________

 

המסמכים המנויים ברשימת המסמכים שיש לצרף לבקשת התמיכה דלעיל מצורפים הריני לאשר כי כל 
 לבקשה.

-ידוע לי כי אי המצאת המסמכים )שיש לצרף לנ"ל( באופן מלא ותקין, עלולה להביא לפסילת הבקשה על
 ידי ועדת התמיכות. 

 חתימת מורשי החתימה:

 

                        שם מורשה חתימה

 

  תפקיד

 

 

 

 תאריך

 

 

 חתימה 

 חתימה  תאריך  תפקיד  שם מורשה חתימה
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 אריך:____________ ת

 סיכום דו"ח –ח נספח 

 שם הרשות המקומית  _________________________ .1

 . _______________במסגרת קול קורא זה בלבד מספר המלגות שחולקו בפועל לסטודנטים בני/בנות הרשות המקומית .2

 הרשמה למלגה ותקנון/קריטריונים )יש לצרף(.העתק טופס  .3

 האם התקיים טקס חלוקת מלגות. במידה וכן, יש לציין מועדים:______________________________________. .4

 פרסומים שבוצעו בפועל )יש לצרף(. )יש לצרף(. תמונות מהטקס .5

 ביניהם:כלל המסמכים הנדרשים בהתאם לקול קורא עבור ביצוע התשלום בפועל,  .6

 'ח מקורות ושימושים"דו – נספח ב. 

  'את הדו"ח  המצורפת.במתכונת ג' ת נתוני הביצוע בפועל בנספח יש להזין א)  יצוע התקציבח תקציב ב"דו –נספח ג

 .(יש לשלוח למשרד כקובץ אקסל, לצד דרישת התשלום

  מפורטים, ממסופרים ועם הפנייה ובה כל רישומי הפעילות כרטסת הנה"ח של הפעילות בספריי הרשות המקומית(

 .(נספח ג' – לדוח הביצוע

 

 

 

 

 תאריך:____________ 

 )להלן: "הרשות"(                                       שם הרשות המקומית:
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 טופס דרישת תשלום – טנספח 

 הפריפריה, הנגב והגליל  לפיתוחהמשרד  :לכבוד

לתמיכה ברשויות המקומיות לעידוד רכישת ההשכלה קול קורא  -דרישת תשלום הנדון: 

 הגבוהה באמצעות מלגות שכר לימוד

, נודה ₪של _____________ חלוקת _______)מספר המלגות( בסך כולל בהמשך להרשאה שהתקבלה בגין 

ביצוע שהוגש באקסל התקציב והח ", בהתאם לפירוט המוצג בדו₪להעברת סכום תמיכה בסך של ___________ 

 .עבור _____________)מספר המלגות( )כמפורט בנספח ג'( העתק חתוםוב

 ליד כל מסמך(: Xלדרישת תשלום זו מצורפים המסמכים הבאים )יש לסמן 

  מאושר באמצעות חתימת הגורם המקצועי המוסמך מטעם הרשות –דו"ח סיכום - 'ינספח. 

  חוות דעת(אישור רו"ח    +בקובץ אקסלדו"ח תקציב וביצוע -' גב'+נספח(. 

  (.1)גכרטסת הנהלת חשבונות של הרשות עם הפניות ומספורים לנספח 

 בחתימתי אני מתחייב כי:

קורות ושימושים ותקציב דו"חות מ "-' גים ב'+נספח–הריני מאשר/ת כי הנתונים שהוזנו בקובץ האקסל  .1

 שצורף לבקשת הינם נכונים ותואמים ליתר המסמכים שצורפו. "מול ביצוע

 בהתאם לכל דרישות הקול קורא.מלגות חולקו ה .2

 ה התמיכה.למשרד ואושרה על ידו ובגינה אושרלתכנית שהוגשה  הבמלוא חלוקת המלגות תואמת .3

 האחראי הבלעדי על קרן המלגות.הרשות היא הגורם  .4

 דרישת תשלום זו )ו/או חלקים ממנה( לא הוגשה ולא תוגש לשום גורם מממן נוסף. .5

 ספיים הוגשו לאחר שנבדקו ואושרו ע"י הרשות.אסמכתאות ונתונים כ .6

 :מורשי החתימה של הרשותעל החתום: 

 

                        שם מורשה חתימה

 

  תפקיד

 

 

 חתימה  תאריך
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 חתימה  תאריך  תפקיד  שם מורשה חתימה

 

 אישור

אני הח"מ _______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______________ הופיעו בפני, מר/גב' 

_____________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________ ומר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה 

בועים בחוק אם _____________, ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם לומר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הק

 לא יעשהו כן, אישרו את נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפניי. 
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 תקנון, אמות מידה וטפסי הרשמה –ינספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חובה לצרף לבקשה העתק של התקנון/אמות 

והעתק טופס בקשה  המידה לקבלת המלגה

 לקבלת מלגה.


