אוגוסט 2018

סטודנט  /סטודנטית יקר/ה,

הנחיות למילוי בקשה למלגת סיוע כלכלי לשנה"ל תשע"ט – עבור סטודנטים ותיקים
(סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני תשע"ט)

א .כללי
מטרת הסיוע היא לעזור לך להתגבר על קשייך הכלכליים ,כך שתוכל/י להקדיש את רוב זמנך ומרצך
ללימודים.
פרטים על מסלולי סיוע כלכלי נוספים באתר היחידה לסיוע aid.web.technion.ac.il -
 בקשה למלגת סיוע ניתן להגיש פעם אחת בשנה אקדמית.
 טפסים מחולקים חינם במשרדנו ,בחנות מכלול ובחנות חוברות אס"ט.
 בקשה זו אינה מיועדת לסטודנטים חדשים המתחילים לימודיהם בתשע"ט.
ב .הוראות למילוי הטופס
חובה לענות על כל השאלות .כשיש מספר אפשרויות לתשובה ,סמן עיגול סביב הספרה המתאימה.
שימו לב :טפסים שלא מולאו כהלכה ,לא יטופלו .יש להגיש באופן ידני או בדואר את הבקשה בצרוף
האסמכתאות למשדרנו ,אין אפשרות לשלוח באמצעות מייל או פקס.

 ניתן למלא את טופס הבקשה בצרוף האסמכתאות והנספחים

מ 27.08.2018 -עד 25.10.2018

ג .הנחיות כלליות
 .1חובה למלא פרטים אודות הכנסות הוריך ,גם אם אינך נתמך על ידם (כולל נשואים).
 .2נשואים ,ששניהם לומדים בטכניון לתואר ראשון ,ימלאו כל אחד טופס נפרד.
 .3אם הפרטים הנשאלים בטופס אינם מתאימים להצגה נכונה של מצבך הכלכלי והאישי ,הנך מתבקש לפנות
בפניה אישית בכתב בצרוף מסמכים מאשרים.
 .4לאחר אישור הסיוע ידרשו הזכאים לכתוב מכתב תודה לתורם ,אחרת תבוטל המלגה.
ד.

יש לצרף לבקשת המלגה את המסמכים הבאים:
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הכנסות
שכירים  :נא לצרף אישורי הכנסות כדלקמן:
 oתלושי שכר ההורים מחודש יוני .2018
 oתלוש שכר אחרון של הסטודנט מכל מקום עבודה לתקופה ינואר –יוני .2018
 oלנשואים  -תלושי שכר אחרונים של בן/בת הזוג מכל מקום עבודה לתקופה ינואר –יוני .2018
 oלנשואים  -תלושי שכר עבור הורי הסטודנט והורי בן/בת זוג מחודש יוני .2018
עצמאים :יש לצרף שומת מס אחרונה (סופית) בלבד.
ללא הכנסות :אם ההורים אינם עובדים ,עליך לצרף אישור "מעמד לא עובד" וריכוז תשלומים שנתי
מביטוח לאומי.
אם בן/בת הזוג אינו עובד ,עליך לצרף אישור "מעמד לא עובד" מביטוח לאומי.
זוגות הורים לילד/ים :אם שני בני הזוג אינם עובדים עבודה קבועה  ,יש לצרף דף פרוט מקורות מימון
מחיה (ללא תלושי הכנסות הורים).
אם קיימת הכנסה נוספת ממקור אחר ,עליך לצרף אישורים מתאימים אודות וגובה ההכנסה.
חוזה השכרה לדירה :כאשר לסטודנט או לבן/בת הזוג דירה בבעלותם יש לצרף חוזה השכרת הדירה.
הכנסה ללא קבלות ו/או תלושי שכר ,כגון משיעורים פרטיים ועבודה בניקיון ,אינה נחשבת לצורכי שקלול
הכנסות.
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נשואים שלפחות אחד מבני הזוג עובד עבודה קבועה וסכום הכנסותיהם ברוטו עולה על  3,000ש"ח,
פטורים מהצגת הכנסות הורים .יש למלא בטופס הבקשה מידע אודות ההורים ועיסוקם (ללא
אישורים).
נשואים שסכום הכנסותיהם ברוטו לחודש נמוך מ 3,000 -ש"ח ,נדרשים להמציא מסמכים אודות
הכנסות הוריהם והורי בני הזוג מחודש יוני .2018
חוזה שכירות – יש לצרף חוזה עדכני למי שמתגורר בשכירות פרטית.
אישור על מספר ימי מילואים – עבור שרות בפועל בתקופה  01/07/17עד .30/06/18
תעודת לוחם אם שרתת בצה"ל כלוחם.
אישור על פעילות קהילתית  /התנדבותית בשנת תשע"ח.
סטודנטים בעלי רכב מתבקשים לציין את שווי הרכב לחודש יולי  2018לפי מחירון רכב.
עבור בן/בת הזוג ,הלומדים לימודים אקדמיים במוסד אקדמי מוכר בארץ ,יש לצרף אישור לימודים
בהיקף מלא או אישור על גובה שכ"ל.
זוגות הורים לילד/ים ,מתבקשים להמציא אישור הוצאות מטפלת/מעון עבור ילדים.
אח או אחות רווקים ,הלומדים לתואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה מוכר בארץ ,יש לצרף אישור
לימודים בהיקף מלא או אישור על גובה שכ"ל.
סטודנטים ששכ"ל שלהם ממומן ע"י גורם חוץ ,כגון :מנהל הסטודנטים ,צה"ל ,משרד הביטחון ,מקום
עבודה של הורים וכו' ,רשאים להגיש בקשת סיוע.
סטודנטים בתוכנית עתידים – שאינם מקבלים מענק חודשי מתבקשים לציין זאת בטופס ולצרף אישור
מעתידים.
סטודנטים בתוכניות או מלגות כגון :אימפקט ,הישג ,שוליך ,Pef ,מצוינים ,ברקים ,פסגות ,עתידים,
עתידים לתעשייה ,מושל ,הישגיים להייטק – אינם זכאים לסיוע נוסף.
סטודנטים בודדים בארץ – המנותקים מתמיכת הורים ,יצרפו תצהיר ניתוק הנמצא באתר היחידה
לסיוע בלשונית טפסים (  ( aid.web.technion.ac.ilותצהיר מקורות מימון מחיה ושכר לימוד.
סטודנטים עולים בודדים בארץ – יצרפו תצהיר מקורות מימון מחיה ושכר לימוד.
סטודנטים נשואים המנותקים מתמיכת הורים ,שסכום הכנסותיהם ברוטו לחודש נמוך מ₪ 3,000 -
יצרפו תצהיר ניתוק מהורי הבעל והאישה ,הנמצא באתר היחידה לסיוע בלשונית טפסים.

 מודגש בזאת שטופס ללא האסמכתאות המבוקשות לא יובא לדיון !!
ה .ביטול או הקטנת הסיוע
במקרה של ביטול  /הקטנת הסיוע ,יידרש הסטודנט להחזיר את הסכום שיקבע.
הסיוע יבוטל או יוקטן במקרים הבאים:
 .1אי כתיבת מכתב תודה לתורם לאחר קבלת המלגה (ראה סעיף ד 5-לעיל).
 .2הקטנת הזכאות לסיוע בעקבות עדכון פרטים במהלך השנה.
 .3לסטודנטים שאינם מחויבים בשכ"ל מלא בעקבות מערכת לימודים חלקית ,חופשה או הפסקת לימודים.
 .4גילוי פרטים בלתי נכונים בטופס הבקשה ו/או במקרה שהטכניון ייווכח כי רמת החיים הכלכלית של
הסטודנט ו/או משפחתו אינה מצדיקה מתן סיוע מלא או חלקי.
לשאלות וסיוע נוסף ,הנכם מוזמנים למפגש עם אנשי היחידה לסיוע.
קבלת קהל ביחידה לסיוע ,בימים א'-ה' בשעות  10:00עד .13:00
משרדנו ממוקם בלשכת דקן הסטודנטים ,בבניין פישבך ,קומה  ,1כניסה מהמדרחוב ליד בניין אולמן.
 תשובות לבקשות תתקבלנה בחודש דצמבר .2018
אנו ביחידת הסיוע מאחלות לכם שנת לימודים פורייה ומוצלחת.
בכבוד רב,
נעמה דרור
ראש מדור מלגות ומ"מ ראש היחידה לסיוע

