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לעידוד השכלה גבוהה בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, ברשויות מקומיות קול קורא לתמיכה 
 מענה לשאלות הבהרה -443החלטת ממשלה מסלול  -באמצעות מלגות שכר לימוד

 
 

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

מסלול  -שכלה גבוהה באמצעות מלגות שכר לימודלעידוד הבגליל ובפריפריה החברתית 

 .(תוך הפנייה לסעיף הרלוונטי בקול הקורא) להלן: "קול קורא""  443החלטת ממשלה 

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

 המובא בקול קורא. קורא וגוברות על הנוסחהקול 

ניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם ין להסתמך על כל פירוש שא .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

 ורא.קה

כל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום 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  סמךכל המונחים והמושגים האמורים במאלא אם נאמר אחרת, ל .7

 הפרשנות כאמור בקול קורא.

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

8.1.8388 . 

 . קוראהמסמך זה מהווה חלק ממסמכי קול  .9

 
סעיף  מס"ד

בקול 

 קורא

 תשובה שאלה

כאשר מבוקש בנספח א',  2.5, 2.2 1
מספר לציין את   4סעיף 

 -תושבי הרשות המקומית
האם מדובר על מספר 

תושבי כל הרשות 
רק מספר המקומית או 

התושבים המתגוררים 
בכפרים הנכללים 
  ? 555בהחלטת ממשלה 

 

, הקול הקורא מיועד אך ורק 2.5 -ו 2.2ראה סעיפים 

. בהתאם 555ליישובים הנכללים בהחלטת ממשלה 

רשות המקומית נכללת לכך, במידה ולא כל ה

בקשה לתמיכה ביש לציין , 555בהחלטת ממשלה 

את מספר התושבים ביישובים הנכללים בהחלטת 

  הממשלה בלבד.

האם רשות ברמה  5.3 2
יכולה  7חברתית כלכלית 

 לגשת לקול הקורא? 

, תנאי הסף לקול הקורא, 5.3לא. ראה סעיף 

רשות מקומית זכאית להגיש בקשה לתמיכה רק 

על פי דירוג הלמ"ס  1-6כלכלית -חברתית ברמה

 .העדכני ביותר
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כיצד מתבצע התשלום  .ג9, 11.5 3
לסטודנטים, מתי ועל ידי 
מי? האם הרשות צריכה 

לשלם לסטודנטים את 
המלגה ולאחר מכן ועפ"י 

דוח ביצוע, מקבלת את 
 ההחזר? 

 
 

תועבר התמיכה  -לקול הקורא 11.5ראה סעיף 

שולמו ונרשמו במלואן רק בגין הוצאות ש לרשות

. )קרי הרשות המקומית( בספרי מבקש התמיכה

כלומר, הרשות הזוכה תחלק את המלגות 

לסטודנטים ותגיש למשרד את האסמכתאות 

הנדרשות להוכחת ההוצאה. בכפוף לכך יעביר 

כמו כן המשרד לרשות המקומית את התמיכה. 

תנאי לתשלום הוא חלוקת .ג. 9ראה סעיף 

)כלומר  2522ם בפועל בשנת המלגות לסטודנטי

. יובהר כי אם המלגות לא (31.12.2522עד ליום 

יחולקו לסטודנטים, מכל סיבה, המשרד לא 

 .ישלם תמורה כלשהי

אשמח להסבר  .א 5.5 4
 -עבור נספח י'
תקנון אמות 

 . המידה
במרכבה מופיע  .ב

מסמך חובה 
אודה  -"תקנון"

 לקבלת פורמט

הנספח המבוקש נדרש על מנת להוכיח  .א

הרשות המקומית מפעילה קרן מלגות ש

-, התשל"זבהתאם לחוק מרשם מלגות

ואת קיומם של טפסי בקשה  ,1976

מסודרים ותקנון/ קריטריונים לקבלת 

לקול הקורא  5.5מלגה כמפורט בסעיף 

 שהינו תנאי סף.  

לכל קרן מלגות ישנו תקנון או מסמך  .ב

. בכל קרן יש קריטריונים לקבלת מלגה

שונה  מידה תקנון/ מסמך אמות

 לבחירת המלגאים ברשות המקומית.

לדוגמה, למפעל הפיס יש תקנון אחד, 

ולמרכז הצעירים ברשות יהיה תקנון 

לכן, אין פורמט אחיד לתקנון זה.  אחר.

על הרשות לצרף את התקנון הקיים 

 ברשות. 

תיקון  5

לקול 

הקורא 

 .ב. 9סעיף 

האם חובה למלא . 1
דוח  -'נספח באת ולהגיש 

מקורות ושימושים בשלב 
 ההגשה הראשוני?

מה לרשום  -בנספח ב'. 2
בשורות התקציב 

 ?המאושר
מה לרשום -בנספח ב'. 3

במספר המלגות שאושרו 
לנו אם אנו לא יודעים 
בשלב זה את מספר 

 המלגות שאושר?

אין דרישה למלא את נספח ב' במעמד  .9

. יש להגישו רק הגשת הבקשה לתמיכה

בהתאם  רישת התשלוםד הגשת במעמד

. למספר המלגות שהרשות הזוכה תקבל

 .ב לקול הקורא.1סעיף ראו תיקון 

שאלות  1בעקבות המענה לשאלה מס'  .2

אין להגיש את אינן רלוונטיות.  3-2

 נספח ב' במעמד הגשת הבקשה

  .לתמיכה
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האם נדרש מצ'ינג מטעם  7.3-7.4 6

הרשות להפעלת הקול 
 קורא?

 

 .לקול הקורא 7.4-7.3ראה סעיפים  .לא

מהיכן ניתן לקחת מספר  5.7,5.5 7
סטודנטים בפועל ברשות 

 המקומית?

יש למלא את מספר הסטודנטים במוסדות 

תושבי  2522המוכרים להשכלה גבוהה בשנת 

  עפ"י הרישום ברשות המקומית.הרשות 

במרכבה יש מסמכים   5
, 1שאינם חובה "כללי 

האם אנו וכו'.  2כללי 
ת לשם נדרשים להעלו

 משהו?
 

נספח יש להגיש את לא. במעמד הגשת הבקשה 

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

ניתן להעלותם  מלגות וטופס בקשת מלגה.

 כקובץ אחד למרכבה. 

תינתן רק  האם המלגה  6.1 9
בשנת תשפ"ג? כלומר כל 
סטודנט שימצא מתאים 

באופן חד  5,555יקבל 
 פעמי?

 

בסך של לקול הקורא.  המלגה  6.1יף , ראה סעכן

מיועדת למימון שכר הלימוד לשנת  ₪ 5,555

 הלימודים תשפ"ג בלבד.

האם סטודנט המקבל   6.6 15
מהרשות  5,555מלגה של 

המקומית אינו יכול לקבל 
מלגות אחרות שעולות על 

שכר לימוד לאותה  155%
 השנה?

האם מותר  במקרה כזה, 
לו להשתתף בתכניות 

ת חברתית או מעורבו
מלגות התנדבות אחרות 

המזכות במלגת שכר  
לימוד מלאה לשנה או 

אסור מכיוון שזה יעלה 
 משכר הלימוד? 155%על 

לקול הקורא, המלגה תינתן אך  6.6ראה סעיף 

ורק לסטודנטים שבקשתם נבחנה על ידי הרשות 

המקומית, ונמצא כי סך המלגות/מענקים/אחר 

מקבלים, לא  אותם הסטודנטים מגישי הבקשה

מגובה שכר הלימודים לשנת  155%עולה על 

הסטודנט יכול להשתתף  .הלימודים תשפ"ג

בתכניות מעורבות חברתית או התנדבויות שונות 

כל עוד לא יביאו לכך שהסטודנט יקבל תמיכה 

 משכר הלימוד שלו.  155% -כוללת של למעלה מ

נספח א,  11

 4סעיף 

 4בנספח א, סעיף 
תושבי  בהתייחס למספר

איזה  –הרשות המקומית 
נתון להביא? את הפרסום 

השנתי או את העדכון 
 האחרון של למ"ס?

 

נתוני הלמ"ס העדכניים , 4ראה נספח א, סעיף 

 .ביותר

-.ג. ו9 12

11.6 

מהי כוונת הקול הקורא 
לכך שיש לחלק את 

המלגות לשנה"ל תשפ"ג 
ולא  2522במהלך שנת 

לאחר תחילת שנה"ל 
 תשפ"ג?

 

חלק את המלגות לסטודנטים בפתיחת שנת יש ל 

-הלימודים תשפ"ג ולא יאוחר מתאריך ה

ככל והמלגות לא יועברו  .31.12.2522

לסטודנטים עד תאריך זה, המשרד לא ישלם 

 בעבורן לרשות. 
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מה הם הנספחים שיש   13
להגיש במסגרת הגשת 

 הבקשה לקול הקורא?

ראה שינוי לקול הקורא, רשימת הנספחים 

יש להגיש את במעמד הגשת הבקשה  . 12בעמוד 

 -נספח ה', נספח ו', נספח ז', נספח י' ,'נספח א

 תקנון מלגות וטופס בקשת מלגה. 

 
 
 
 


