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 מבוא .1
 

אמצעי בעל כויעד מרכזי כ ,בעולם העבודה נכי צה"לשילובם וקידומם של ברואה "( הארגון)להלן: " "לארגון נכי צה

  . ם במסגרת הפרט, המשפחה והקהילהקידומשיקומם של נכי צה"ל ולחשיבות רבה ל

 

מחלק , לשאוף ולהתקדם מן הבחינה הלימודית םולעודד הםלסייע לנכי צה"ל חברי הארגון לממן את לימודיעל מנת 

 .הארגון מלגות לימודים, בהיקף כספי מצטבר ניכר

 

 ., הכל כפי שיפורט להלןונהלי החלוקה מטרת נוהל זה הינה לקבוע את כללי חלוקת המלגות

 

אושר על ידי הועד הארצי של ארגון נכי צה"ל הוא , ונוהל זה מחליף את הנוהל הקודם בקשר עם חלוקת המלגות

 .23.6.2015וקרן נכי צה"ל ביום 

 
 בהתאם לנוהל זה בלבד. 2015חלוקת מלגות לימודים תבוצע החל משנת יובהר כי 

 

 מטרת הנוהל .2
 

, לרבות הגדרת ת בקשות חברי הארגון לקבלת מלגותטיפול בהגשההליך אופן ואת הינה להגדיר מטרת הנוהל 

 וכיוב'.הגורמים האחראיים על הטיפול בנושא, אופן קביעת סכום המלגה המיועד, תנאי הזכאות 

 

 תחולת הנוהל .3
 

ככלל בקשות למלגה בגין שנת  –)היינו  ואילך 2015נוהל זה יחול בקשר עם בקשות לקבלת מלגה שיוגשו החל משנת 

. בהתאם, נהלי חלוקת מלגות שהיו תקפים עד לאותו מועד לא יהיו תקפים עוד בקשר עם (ואילך הלימודים תשע"ד

טרם לכניסת נוהל זה לתוקפו, ייספרו בשנים קודמות מלגות שחולקו  על אף האמור,לצד ו. הנ"ל חלוקת המלגות

 להלן. 4.7במסגרת מספר המלגות המותר, כמפורט בסעיף 
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מועד כניסת נוהל זה לתוקפו, יחולו במועדים הנקובים להלן בנוהל זה מספר שינויים, כך שפרסום הזכאות לאור 

והמועד להגשת בקשות למלגה יתאחר של נוהל זה לתוקפו, ו תחל מיד עם כניסתבגין שנת הלימודים תשע"ד למלגה 

 . 2015 ספטמברעד לסוף חודש 

 
 ת לימודיםזכאות לקבלת מלגתנאי  .4
 

 :שלהלןתנאים ה כלבמי שעומד  יהיהזכאי לקבלת מלגת לימודים מטעם ארגון נכי צה"ל  

 

מובהר  בר בארגון באופן סדיר.המשלם דמי חבעל אחוזי נכות קבועים, , הוא נכה צה"ל חבר ארגון נכי צה"ל 4.1

שהינו רק בתנאי זכאי להגיש בקשה למלגה  מבקשאחוזי נכות זמניים, יהיה המבקש כי במקרה בו נקבעו ל

, בכתב הרלוונטי קבע יו"ר המחוזש -חבר ארגון מזה שנה או לחלופין ובמידה שהינו חבר ארגון פחות משנה 

תו אחוזי הנכות הזמניים בקביעת הנכות הקבועה, יוותר ובחתימתו, כי קיים סיכוי סביר כי גם אם יופח

או שיו"ר המחוז הרלוונטי קבע, בכתב ובחתימתו, כי קיימת סיבה  אופי פגימתוהנכה חבר בארגון בהתחשב ב

 .אחרת שתפורט במכתב, בגינה יש ליתן לחבר את המלגה

 

אחרת, במהלך התקופה שממועד  לא בוטלה מכל סיבה שהיא, בין ביוזמתו ובין מכל סיבהבארגון חברותו  4.2

מי שחברותו הופסקה כאמור לכל בכפוף לאמור להלן, עד למועד חלוקתה. יובהר כי הגשת בקשת המלגה ו

בכל  פרק זמן שהוא במהלך תקופה זו לא יהיה זכאי לקבלת המלגה באותה שנה, גם אם חודשה חברותו

החודשים שקדמו למועד הגשת  6רותו במהלך עוד מובהר כי מי שביטל חברותו בעבר וחידש חב .מועד שהוא

 .באותה שנה בקשת המלגה, לא יהיה זכאי לקבלת מלגה

 

מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי במקרה בו הופסקה חברותו ארגון בשל ירידה באחוזי נכותו, יראו את המועד 

מועד, יתקיים  הקובע לצורך סעיף זה כמועד בו הגיש את בקשת המלגה, וכל עוד היה חבר ארגון באותו

 זה לגביו.ק "התנאי האמור בס

 

בלימודים הוא לומד במסלולי השכלה גבוהה, השלמת השכלה, רכישת מקצוע או כל קורס מקצועי אחר,  4.3

 שעות לימוד 150 -בהיקף שלא יפחת מ –האורכים מספר שנים או במקרה של לימודים לתקופה של עד שנה 

או בקורס הכנה לבחינה במכינה )קדם תואר ראשון( או או שהוא לומד במסלול השלמת בגרויות 

 ., בכל היקף שהואאו קורס רכישת שפה בבית ספר מקצועי לשפות הפסיכומטרית
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של אחד או יותר הלימודים מתקיימים במוסד לימודי מוכר על ידי מדינת ישראל, אשר נמצא תחת פיקוח  4.4

ף להכשרה מקצועית, משרד הבריאות, אג –המועצה להשכלה גבוהה, משרד התמ"ת מהגורמים הבאים: 

הלימודים מתקיימים  –משרד התיירות, משרד החינוך או כל גורם רשמי אחר. בכל הנוגע ללימודים בחו"ל 

 במוסד אקדמי בלבד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל. 

 

או במוסדות  מדינהשאינם בפיקוח של ה הכשרות מקצועיות/בקשות למלגות לקורסיםעל אף האמור לעיל, 

( 1)מתבקשת המלגה הינו יתאפשרו רק אם הקורס בגינו  שאינם מוכרם על ידי המועצה להשכלה גבוהה,

( 3) והדבר אושר באישור חתום על ידי המוסד שעות 150היקפו מעל  (2)מקצוע כל שהוא לטובת רכישת 

 .בהצלחהודה המעידה על סיום הקורס תעצורפה לבקשה לקבלת מלגה 

 

רה ומדובר בקורס או הכשרה מקצועית אשר תוכנית הלימודים המובנית שלהם הינה לתקופה העולה במק

על שנה, והתעודה ניתנת רק בתום הלימודים, יהיה החבר זכאי להגיש בקשה למלגה ביחס לכל שנה בנפרד, 

ים ובלבד שיחד עם בקשת המלגה הגיש החבר אישור המוסד הלימודי על כך שסיים את שנת הלימוד

 הרלוונטית בהצלחה וכי נרשם לשנת הלימודים הבאה.

 

ככל שהחבר התחיל בלימודים ולא סיימם בשל סיבה הקשורה בנכותו ולא קיבל החזר מלא של שכר הלימוד 

מהמוסד הלימודי, יוכל החבר להגיש בקשה לקבלת מלגה בגין הסכומים ששילם ולא הוחזרו לו, ובקשה זו 

   .סיום תת פרק זה להלןבהבקשות החריגות המפורטות , במסגרת גות הארציתעדת המלופני תידון כחריג ב

 

מגיש הבקשה  .מכל גורם שהוא, לרבות משרד הביטחוןעבור תשלום שכר לימוד לא מקבל מלגה מלאה  4.5

, וסכומי במסגרת טופס הבקשהבגין שכר לימוד בלבד,  ,ככל שקיבל ,יידרש להצהיר על המלגות שקיבל

יופחתו מגובה שכר הלימוד ששילם, טרם לחישוב גובה זכאותו ור שכר לימוד בלבד, עבהמלגות שקיבל 

 למלגה בארגון. 

 

מגורם כלשהו, יוכל אותו נכה להגיש בקשה לקבלת  מלאהככל שישנו נכה צה"ל המקבל מלגת לימודים 

מלגת : "להלן) מסכום הבסיס, כהגדרתו להלן 50% -סכום השווה ל  , אשר תעמוד עלמלגת עידוד ללימודים

  ."(עידוד למידה
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 50% -מ  פחותה שולמה על ידי הנכה מגורם כלשהו, והיתרה ש חלקיתצה"ל המקבל מלגת לימודים נכה 

במקום מלגת  יוכל אותו נכה להגיש בקשה לקבלת מלגת עידוד ללימודיםכהגדרתו להלן, מסכום הבסיס, 

מלגת עידוד למידה במקום מלגת למידה רגילה לא למניעת ספק מובהר כי זכאות זו לקבלת . רגילה לימודים

 50% –מדובר בנכה שלא קיבל כל מלגה שהיא, ורק סכום שכר הלימוד ששילם נמוך מ תחול במקרה בו 

מסכום הבסיס. במקרה כאמור, יהיה זכאי הנכה למלגת לימודים רגילה בלבד, בהתאם לכללים הקבועים 

  בנוהל זה.

מוסד הלימודים. ככל שכר הלימוד בידות על התשלומים ששילם בפועל להגיש קבלות מקוריות המעהוא  4.6

העתקי הקבלות תוך פירוט העתק נאמן למקור או לחלופין שאין בידי המבקש קבלות מקוריות יגיש 

למניעת כל ספק מובהר כי לתשלומים  בחתימה מקורית שלו בדבר הסיבה שאין בידיו קבלות מקוריות.

)גם אם שולמו במספר  בפועל ו/או תשלומים ששולמו בכרטיס אשראי שנפרעובפועל יחשבו רק תשלומים 

  .תשלומים(

 

לסכום גבוה עקרונית , גם אם נקבעה זכאות גובה הקבלות שהוגשוסכום המלגה לא יעלה בכל מקרה על סך 

 .יותר

 

ללימודים אישור המוסד כי החבר רשום  בגין סעיף זה יידרשבכל הנוגע למלגת עידוד למידה מובהר כי 

 באותו המוסד באותה שנת לימודים.

 

)ללא אבחנה בין סוג או מספר  ות לימודיםמלג 6 -לא יותר מ קיבל בתקופת חברותו בארגון נכי צה"ל הוא  4.7

ת עידוד ולרבות גם מלג) תחשב כל מלגת לימודים, בכל סכום שהואכאמור . למלגה התארים והקורסים(

ספק מובהר כי מלגות כל למניעת , בין אם ניתנה טרם לכניסת נוהל זה לתוקפו ובין אם לאחריו. (למידה

. כמו כן לא תיכלל במכסה כאמור יוצרים לא תכללנה בגדר המכסה כאמור ובגינן יחול נוהל מלגות יוצרים

 .להלן 7.5מלגת עידוד לתואר שלישי )דוקטורט( שבגינה יחולו הוראות סעיף 
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במקרה בו המבקש, בשל נכותו המוכרת, סיים את לימודיו בתקופה ארוכה יותר מתקופת הלימודים 

, יהיה זכאי לתוספת של יו"ר המחוז אישר בכתב כי הדבר נובע מנכותו המוכרתהרשמית לאותו מקצוע, ו

וספות שנדרש (, ללא תלות במספר השנים הנ6מלגות במקום  7 -לא יותר מ  –בלבד )היינו  מלגה אחת נוספת

 . להן להשלמת לימודיו

 

יעמוד מספר הזכאויות המצטבר על  – בלבד ככל שהמקצוע הנלמד הוא ד"ר לרפואה במוסד לימודי בישראל

 (. 6זכאויות )ולא  7

 

מכינה )קדם בגין או על אף האמור לעיל מובהר כי במקרה בו ביקש החבר מלגה בגין לימודי השלמת בגרות 

 מקצועי לשפותקורס רכישת שפה בבית ספר בגין או  קורס הכנה לבחינה הפסיכומטריתן בגיאו תואר ראשון( 

הזכאויות הנוספות יינתנו אך ורק  2זכאויות, כאשר  8יעמוד מספר הזכאויות המצטבר של אותו החבר על  –

או  יתאו לימודי קורס הכנה לבחינה הפסיכומטראו מכינה )קדם תואר ראשון( בגין לימודי השלמת בגרות 

 .קורס רכישת שפה בבית ספר מקצועי לשפות

 

שהסתיימה  (לפי לוח השנה העברי)בקשת המלגה שהוגשה על ידו בשנה כלשהי הוגשה בגין שנת הלימודים  4.8

תינתן במקרה של קורס ו/או הכשרה מקצועית כאמור לעיל  .הגשת הבקשה למלגהשקודמת לשנת שנה ב

וזאת  טרם לשנת הגשת המלגהשנתיים לימודים שהסתיימה בגין שנת אפשרות להגשת בקשה למלגה גם 

  .כתנאי לקבלת המלגה לאור הדרישה להצגת תעודת סיום הקורס

 

 בקשות חריגות .5
 

, תבחנה על ידי יו"ר המחוז, אשר אם האמורים לעיל  בקשות למלגה שאינן עומדות באחד או יותר מהקריטריונים

, בצירוף מכתב בחתימתו הארצית לדיוןהמחוזית וי ועדת המלגות יסבור כי יש מקום לאשרן כחריג, יביאן בפנ

 11.14על בקשות חריגות אלו יחולו הכללים הנקובים בסעיף  .ד מדוע יש מקום לטעמו לדון בבקשה כחריגהמעי

 .להלן
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 שינויים .6
 

חלקי, זמני או  הועד הארצי של ארגון נכי צה"ל יהיה רשאי להחליט בכל עת על הפסקת חלוקת מלגות באופן מלא או

תחול ביחס לבקשות לא . החלטה כאמור הקבועים בנוהל זה קבוע ו/או על שינוי הקריטריונים לחלוקת המלגות

 כל שינוי בנוהל זה יאושר על ידי הועד הארצי בישיבה שעל סדר יומה הנושא. מועד קבלת ההחלטה.טרם להוגשו ש

 

 גובה מלגת הלימודים .7
 

מגובה שכר  85%או "( סכום הבסיס)להלן: "₪  5,000, ככלל, על סך של יעמודמלגת לימודים כל גובה  7.1

גובה מלגת  , הנמוך מביניהם., ובכפוף להמצאת קבלות על התשלוםלאותה שנהשל מגיש הבקשה הלימוד 

 מסכום הבסיס כאמור.  50%עידוד למידה יעמוד על 

 

בשנה  ותעל ידי כלל מבקשי המלגעל אף האמור מובהר כי במידה וסך סכומי המלגה המבוקשים שהוגשו  7.2

לאותה  מסויימת, עולה על סך התקציב המיועד למלגות אשר אושר על ידי המוסדות המוסמכים של הארגון

יובא הדבר על ידי יו"ר ועדת המלגות הארצית להכרעתו של יו"ר הארגון. , "(תקציב המלגות)להלן: " שנה

מלגה לאותה שנה או לחילופין לנקוט בהליכים להגדלת יו"ר הארגון יהיה זכאי להחליט על הפחתת סכום ה

מלגות, באישור המוסדות המוסמכים של הארגון. אושרה הגדלת התקציב יוותר סכום המלגה על תקציב ה

 כנו. לא אושרה הגדלת התקציב יופחת סכום המלגות הכולל באופן יחסי ובהתאמה.

 

וגשו על ידי כלל מבקשי המלגות בשנה מסויימת, נמוך התברר כי סך סכומי המלגה המבוקשים שההיה ו

וגזבר  , יובא הדבר על ידי יו"ר ועדת המלגות הארצית להכרעתו של יו"ר הארגוןמלגות כאמורמסך תקציב ה

אותה שנה לכל המלגות בהבסיס סכום גדלת להחליט על ה םזכאי ויהי וגזבר הארגון . יו"ר הארגוןהארגון

או לחילופין , מלגותלא יעלה על גובה תקציב ההמיועד באותה שנה מלגות שסך סכום התנאי וב בלבד

 על כנו ולא לנצל את מלוא התקציב שהוקצה לצורך זה.  הותיר את סכום המלגהל
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בהחלטה מנומקת )כהגדרתו לעיל( סכום הבסיס את גובה שנות באופן קבוע רשאי ל הועד הארצי יהיה 7.3

הגדלת סכום הבסיס תחול ביחס לבקשות לקבלת מלגות שתוגשנה  .שתתקבל עד לחודש אוגוסט של כל שנה

הפחתת סכום הבסיס תחול  מועד קבלת ההחלטה כאמור.לאחר תחל בסמוך במהלך השנה האקדמית ש

מועד קבלת  שלאחרביחס לבקשות לקבלת מלגות שתוגשנה במהלך השנה האקדמית העוקבת לשנה 

נוהל זה מבקש כי ו מוגשת כל שנה ביחס לשנה הקודמתההחלטה )וזאת בהתחשב בעובדה כי בקשת המלגה 

  (.שנת הלימודים בגינה תוגש הבקשה למלגהטרם לאפשרי  מינימליביחס לסכום מלגה ליצור וודאות 

 

 50%שיעור של עד בלחבר ספציפי  , תהא רשאית להחליט על הגדלת סכום מלגהבלבד מלגות הארציתועדת ה 7.4

נסיבות ובכפוף ל, , הנמוך מביניהםשכר הלימוד ששולם בפועל מגובה 95% –ל  עד או מסכום הבסיס

 עדסכום של ניתן יהיה להגדיל את סכום המלגה בעידוד למידה בכל הנוגע למלגת  להלן לעניין זה.המפורטות 

 .ובכפוף לתנאים שנקבעו כאמור נוספים₪  1000

 
עיל, ומתוך רצון לעודד באופן מיוחד מלגת הלימודים ומלגת עידוד הלמידה כאמור לסוגי המלגות: בנוסף על  7.5

את נכי צה"ל לשאוף ולהצליח למרות ועל אף נכותם לסיים תואר שלישי, שהוא התואר הגבוה ביותר 

בלימודים גבוהים, יהיו זכאים חברי ארגון אשר סיימו תואר שלישי )דוקטורט( ובידיהם תעודה המעידה על 

ת עידוד תואר שלישי )דוקטורט(. מלגה זו תעמוד על סך למלגאחת בלבד סיום התואר השלישי להגיש בקשה 

בשנה הראשונה העוקבת לשנת קבלת תעודת סיום התואר תוגש מלגה זו בקשה לקבלת ₪.  10,000של 

כתנאי לקבלת מלגה זו יידרש החבר להגיש במסגרת בקשתו לקבלת מלגה זו העתק של ובלבד, השלישי 

חס לנכים שסיימו את התואר ימובהר כי מלגה זו תינתן רק בלמניעת ספק  תעודת סיום התואר השלישי.

, ותינתן פעם אחת בלבד )גם אם החבר סיים יותר מדוקטורט השלישי לאחר כניסתו לתוקף של נוהל זה

הגיש נכה צה"ל בקשה לקבלת מלגת עידוד תואר שלישי )דוקטורט(, לא יוכל להגיש ו/או לקבל באותה  .(אחד

עומדת מכסת המלגות המלוא גילה ו/או מלגת עידוד למידה, אף אם לא סיים את שנה גם מלגת לימודים ר

מובהר כי מלגת עידוד תואר שלישי )דוקטורט( תהיה בנוסף למכסה הכוללת של  על פי נוהל זה.לרשותו 

 לעיל. 4.7מלגות הנקובה בסעיף 

 
מלגת עידוד תואר זכאי ל הנכה צה"ל שקיבל תואר דוקטור לרפואה לא יהיעוד מובהר למניעת כל ספק כי 

לתואר שני. מבלי לגרוע מהאמור,  ה(, בשל תואר זה, וזאת הואיל ותואר זה נחשב כמקבילשלישי )דוקטורט

עידוד תואר תואר שלישי בתחום כלשהן, לרבות בתחום הרפואה, יהיה זכאי למלגת סיים דוקטור לרפואה 

 שלישי )דוקטורט(.
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 פרסום הזכאות לקבלת מלגת לימודים .8
 

החל מחודש דצמבר של שנה מסויימת ועד לחודש מאי של יפורסם בכל שנה  האפשרות לקבלת מלגהמידע לגבי 

. בכל פרסום יירשם שחלוקת המלגות "הלוחם", הן בבתי הלוחם והן בביטאון הארגון הן במחוזותהשנה העוקבת, 

 במועד הגשת הבקשה למלגה.כפי שיהיה כפופה לנוהל המלגות, בנוסחו 

 

 ומועדים רלוונטיים נוספים הגשת בקשה לקבלת מלגהדי מוע .9
 

יו"ר המחוז ישלח הודעה ליו"ר ועדת המלגות הארצית בדבר שינויים שחלו בהרכב  –חודש נובמבר של כל שנה  9.1

 ועדת המלגות המחוזית, ככל שחלו.

בכל אחד  ,עד לחודש מאי של כל שנה עוקבת חודש דצמבר של כל שנה – "הלוחם"פרסום מודעה בביטאון  9.2

תפורסם מודעה בביטאון  2015בשנת  .מהגיליונות שיפורסמו באותה תקופה )באחריות מערכת "הלוחם"(

 הלוחם הראשון שלאחר כניסת נוהל זה לתוקפו.

הגשת הבקשה למלגה תהיה עד  2015בשנת  בכל שנה קלנדרית.יוני סוף חודשים ינואר עד  –הגשת בקשה למלגה  9.3

 .2015 ספטמברלסוף חודש 

אמצע בכל שנה וישיבה מסכמת ב יוניבחודשים ינואר עד יתקיימו כמפורט להלן  –דיוני ועדת המלגות המחוזית  9.4

דיוני ועדת המלגות המחוזית יתקיימו על פי הצורך בחודשים יוני, יולי  2015בשנת  של כל שנה. חודש יולי

 .2015וישיבה מסכמת תערך בתחילת חודש ספטמבר  2015ואוגוסט 

בכל שנה וישיבה מסכמת  אוגוסטבחודשים ינואר עד יתקיימו כמפורט להלן  –עדת המלגות הארצית דיוני ו 9.5

תתכנס ועדת המלגות הארצית למספר ישיבות מרוכזות במהלך  2015בשנת  של כל שנה. אמצע חודש ספטמברב

 .ועד לסופו 2015חודש ספטמבר 

התקציב הכולל מ נמוך/גבוהבקשות החלטה האם יחול שינוי חד פעמי בגובה המלגות לשנה הנוכחית בשל היקף  9.6

תוכל להתקבל החלטה כאמור עד לחודש  2015בשנת  .למועד כינוס ועדת המלגות הארציתעד  –שנקבע למלגות 

 .2015ספטמבר 

 עד לחודש אוגוסט של כל שנה. – החלטה האם ישונה גובה המלגה באופן קבוע 9.7

 של כל שנה.אמצע חודש אוקטובר עד ולא יאוחר מ –הודעה על המלגות שאושרו משלוח  9.8

 של כל שנה.עד לאמצע חודש דצמבר  –טקס חלוקת המלגות  9.9
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 הגורמים המוסמכים מטעם הארגון, הרכב ונהלי דיון .10
 

 ועדת המלגות המחוזית 10.1

 על פי ההרכב המפורט להלן:, יםחבר 3תמנה  מחוזיתה מלגותהעדת וו  

למניעת ספק מובהר כי יו"ר הועדה  .אולם לא עובד הארגוןבמחוז, הוועדה אשר יהיה חבר יו"ר  10.1.1

 אינו חייב להיות חבר במועצת המחוז.

אשר אינם עובדי )ולא בהכרח חברי מועצת המחוז( ועדה אשר יהיו חברי אותו מחוז חברי  שני 10.1.2

 .ארגון

יו"ר המחוז לאחר כל בחירות בארגון. יו"ר המחוז יהיה על ידי  התמונהמחוזית ועדת המלגות  10.1.3

מוסמך להחליף חברים מחברי הועדה על פי שיקול דעתו ובלבד שהרכב הועדה הראשונה ו/או 

  כל שינוי בה יובאו לידיעת מועצת המחוז בישיבה שלאחר השינוי כאמור.

לכל ישיבה יערך פרוטוקול  .פחותמחברי הוועדה ל נייםשמניין חוקי לכינוס הועדה יהיה  10.1.4

טבלת ריכוז פרטי הפונים תצורף כנספח לפרוטוקול מפורט אשר ייחתם על ידי יו"ר הועדה. 

שנדונה באותה ישיבה והחלטות הועדה. הוחזרה בקשה כלשהי להשלמת פרטים יצויין הדבר 

ועדת המלגות במפורש. פרוטוקול ועדת המלגות המחוזית יועבר במצורף לבקשות עצמן, ליו"ר 

מהווה אישור  ולמניעת כל ספק מובהר שוב כי אישור ועדת המלגות המחוזית אינהארצית. 

 .סופי למלגה

 יהיה קול אחד בלבד.בוועדת המלגות המחוזית, לרבות ליו"ר הוועדה, לכל חבר  10.1.5

על פי דין ביחס לכל בקשה וביחס לכל נתון  חובת שמירת סודיותבים במחוי חברי הוועדה 10.1.6

 להם במסגרת הדיון בבקשה או בכל דרך אחרת.שיודע 

לוועדת המלגות המחוזית יוזמנו יו"ר המחוז, עוזרי יו"ר המחוז )לפי הנדרש( ומזכירת המחוז,  10.1.7

בנוסף, יוכל יו"ר ועדת המלגות המחוזית לזמן גורמים  אשר תשמש גם כמזכירת הועדה.

 ת הצבעה.למוזמנים לא תהיה זכו נוספים הנדרשים לטעמו לדיוני הועדה.
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מידע בנושא המלגות בביטאון הפרסום  מיוםאחת לחודשיים תתכנס המחוזית המלגות  תוועד 10.1.8

בקשות בפרק זמן  20נצברו . בקשות למלגות 20ובלבד שבאותו פרק זמן נצברו עד  "הלוחם"

המועד האחרון להתכנסות הוועדה לאותה . עדה לדיונם תכופים יותרקצר יותר, תתכנס הוו

יחולו ההוראות המפורטות לעיל תחת  2015בכל הנוגע לשנת  .ד לאמצע חודש יוליע השנה יהיה

 הכותרת "מועדי הגשת בקשה לקבלת מלגה ומועדים רלוונטיים נוספים".

 ועדת המלגות הארצית 10.2

 על פי ההרכב המפורט להלן:, חברים 7תמנה  הארצית מלגותהעדת וו  

 הוועדה אשר ימונה על ידי יו"ר הארגון.יו"ר  10.2.1

 יו"ר ועדות המלגות המחוזיות. מישהח 10.2.2

 .וקרן נכי צה"ל גזבר ארגון נכי צה"ל 10.2.3

לכל ישיבה יערך פרוטוקול  .מחברי הוועדה לפחות ארבעהמניין חוקי לכינוס הועדה יהיה  10.2.4

טבלת ריכוז פרטי הפונים תצורף כנספח לפרוטוקול מפורט אשר ייחתם על ידי יו"ר הועדה. 

עדה. הוחזרה בקשה כלשהי להשלמת פרטים יצויין הדבר שנדונה באותה ישיבה והחלטות הו

 במפורש. 

 יהיה קול אחד בלבד. , לרבות ליו"ר,לכל חבר 10.2.5

על פי דין ביחס לכל בקשה וביחס לכל נתון  חובת שמירת סודיותבים במחוי חברי הוועדה 10.2.6

 שיודע להם במסגרת הדיון בבקשה או בכל דרך אחרת.

בנוסף יוזמנו לדיונים מבקר הארגון, מנהל קרן . ותמחוזלוועדת המלגות הארצית יוזמנו יו"ר ה 10.2.7

נכי צה"ל, מרכזת תחום מלגות בארגון, אשר תשמש כמזכירת הועדה וכן כל גורם אחר שלדעת 

 למוזמנים לא תהיה זכות הצבעה. יו"ר ועדת המלגות הארצית נדרש לצורך הדיון.

ר ועדת המלגות הארצית, ולא בהתאם לצורך ועל פי החלטת יו"תתכנס הארצית המלגות  תוועד 10.2.8

אמצע יהיה המועד האחרון להתכנסות הוועדה לאותה השנה פחות משתי ישיבות. בכל מקרה 

יחולו ההוראות המפורטות לעיל תחת  2015בכל הנוגע לשנת  .של כל שנהחודש ספטמבר 

 הכותרת "מועדי הגשת בקשה לקבלת מלגה ומועדים רלוונטיים נוספים".

 .של מבקש כזה או אחר מלגההסכום ל הועדה ידונו כל הבקשות להגדלת בישיבה האחרונה ש 10.2.9

 בקשות לאישור בקשות חריגות יכול וידונו בכל אחת מישיבות הועדה.

בכל ישיבה של ועדת המלגות הארצית ייתן יו"ר ועדת המלגות הארצית סקירה על מספר  10.2.10

 ה למחוזות השונים.הבקשות למלגה שהוגשו עד לאותו מועד וסטטוס הטיפול בהן, בחלוק
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 יו"ר ועדת המלגות הארצית 10.3

על ידי יו"ר הארגון, ירכז את פעילות ועדת המלגות הארצית כאמור יו"ר ועדת המלגות הארצית ימונה 

כל ההליכים הנוגעים לאישור המלגות, וכקבוע בנוהל זה. בין יתר תפקידיו ל ביחסעל -ויהיה אחראי

 באים:יבצע יו"ר ועדת המלגות את התפקידים ה

יעבור באופן אישי על כל בקשת מלגה שאושרה על ידי ועדת המלגות המחוזית ו/או שהועברה  10.3.1

 לאישור כחריג.

, תוך הסתייעות באחראית הלוואות, ירכז את כלל החומרים לישיבות ועדת המלגות הארצית 10.3.2

 .מלגות וביטוח חיים בארגון

. נה כלשהי, ובהתחשב בנסיבותשבהמועדים הנקובים בנוהל זה, כל יהיה מוסמך להאריך את  10.3.3

לחברי ועדות במקרה בו קיבל יו"ר ועדת המלגות הארצית החלטה כאמור, יודיע על כך בכתב 

למנהל קרן המלגות המחוזיות ולחברי ועדת המלגות הארצית, ליו"ר הארגון, למטה הארגון, 

 .ליו"ר המחוזות ולכל גורם רלוונטי אחר ,נכי צה"ל

ר הארגון ולאחר התייעצות עם יועמ"ש הארגון, לקבל החלטות יו" אישוריהיה מוסמך, ב 10.3.4

השלכה רוחבית על כלל מקבלי המלגות. בכל מקרה של השלכה  םאשר אין לה במקרים חריגים

 .ועדת המלגות הארציתורוחבית כאמור, יובא הדבר לדיון ב

וכאמור  למניעת כל ספקירכז את עבודת עדכון הנוהל מעת לעת ובהתאם לנסיבות שיתעוררו.  10.3.5

 לעיל מובהר כי שינוי נוהל זה יהיה כפוף לאישור הועד הארצי.

 
 אופן הטיפול בבקשה לקבלת מלגה .11

 
 אופן הטיפול בבקשת מלגה על ידי המחוז

 

בקשות לקבלת מלגות תוגשנה בכתב בלבד, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, על גבי טפסי הגשת  11.1

. מעת לעת עודכנומופיעים בנוהל זה ו/או כפי שי, אשר המלגות הרשמיים של ארגון נכי צה"ל בלבד

תוחזר לו בקשתו  –כאמור העדכניים מבקש אשר הגיש בקשה לקבלת מלגה שלא על גבי הטפסים 

 כלל. וייחשב כאילו לא הגישה
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ירכזו  ,בין היתר ,, אשרשני גורמים מוגדרים מטעמו כאחראים לנושא המלגותעד יו"ר כל מחוז ימנה  11.2

יכינו את הבקשות ו, יבדקו אותן, יוודאו כי כלל המסמכים הנדרשים אכן הוגשו את בקשות המלגות

לדיוני ועדת המלגות המחוזית. יו"ר המחוז יודיע בכתב ליו"ר ועדת המלגות הארצית מיהם הגורמים 

 שמונו מטעמו. מינוי כאמור יבוצע מיד עם פרסום המודעה בביטאון הלוחם כאמור.

, לטפל בכל השלבים הנוגעים להגשת הבקשה על כאמור י שמונה מטעמובאחריות יו"ר המחוז, וכל מ 11.3

לספק מידע ופרטים לפונים, לספק וכל מי שמונה מטעמו כאמור, . בכלל זה על יו"ר המחוז חברידי ה

 ות לשאלות ולסייע במילוי הטפסים., לענהעדכניים את טפסי הבקשה

, האחריות המלאה כאמור מונה מטעמועם הגשת טפסי הבקשה למלגה, על יו"ר המחוז, וכל מי ש 11.4

, כאמור למיון ובדיקה של כל הטפסים שהוגשו. בכלל זה על יו"ר המחוז, או כל גורם שמונה מטעמו

להקליד את כל הנתונים המופיעים בבקשה לתוך מערכת המחשוב של הארגון, לרבות פרטים בדבר 

לקבלת  בכל הקריטריוניםקשה עומד טלפון נייד, כתובת עדכנית וכתובת דוא"ל ולוודא כי מגיש הב

 ., המופיעים בנוהל זהמלגה

יוודא כי בטופס הבקשה מולאו כל הפרטים, וכי לטופס וכל מי שמונה מטעמו כאמור, יו"ר המחוז  11.5

צורפו כל המסמכים הנדרשים, לרבות קבלות על גובה התשלום ששולם על ידי מגיש הבקשה בגין 

 לימודיו.

 .כאמור ו/או הגורם שמונה מטעמו לעניין זה המחוז כל בקשה תחתם על ידי יו"ר 11.6

ככל שלדעת יו"ר המחוז מדובר במקרה בו יש להגדיל את סכום המלגה בשל נסיבות סוציואקונומיות  11.7

, כמפורט בטופס חתום על ידומנומק  פירוטלבקשה יצרף יו"ר המחוז  –או נסיבות מיוחדות אחרות 

מנומק בעניין זה מטעם גורם  פירוטמובהר כי לא יתקבל למניעת כל ספק  .המצורף לנוהל זה בקשהה

כמו כן, יצורף  מנומק חתום על ידי יו"ר המחוז. פירוטשמונה על ידי יו"ר המחוז כאמור, אלא רק 

המפרט את הנסיבות המיוחדות בגינן מבקש את הגדלת הסכום. התצהיר  חברתצהיר בחתימת ה

 , אשר יאשרו בחתימתו.שמונה לעניין זה או עוזר יו"ר המחוזייחתם בפני יו"ר המחוז 

 
  ת וועדת המלגות הארציתועדת המלגות המחוזיאופן הטיפול בבקשת מלגה על ידי 

 

ו/או כל מי שמונה  כל הבקשות, לאחר בדיקתן הראשונית ברמת המחוז, וחתימתן על ידי יו"ר המחוז 11.8

 עדת המלגות המחוזית לאישור.ולו תועברנה, מטעמו כאמור
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ו/או בין מבקש מלגה ל עדת המלגות המחוזיתומי מחברי בין ו/או עסקי  ה של קשר משפחתיכל מקרב 11.9

, יועבר הדיון ו/או מכהן תפקיד נבחר בארגון בכל מקרה בו מבקש המלגה משמש גם כעובד בארגון

ועדת המלגות הארצית. מובהר כי מקרה כאמור, לא יחשב כבקשה חריגה בכל ובבקשה ישירות ל

בכל מקרה בו קיים קשר כאמור בין מבקש המלגה לחבר  .החריגות, כהגדרתה להלן הנוגע למכסת

ובעת הדיון  ועדת המלגות הארצית, ימנע אותו חבר מלדון ו/או להצביע בעניינו של אותו מבקש

 .בעניינו של אותו מבקש לא יהיה נוכח בחדר

זה תאושרנה באישור ראשוני על ידי ועדת  בקשות העומדות במלוא הקריטריונים הקבועים בנוהל 11.10

המלגות המחוזית. לאחר אישור זה תועברנה הבקשות ליו"ר ועדת המלגות הארצית, אשר, בתיאום 

, ואת אופן הקלדתה במערכת המחשוב עם הגורמים המקצועיים במטה הארגון, יבדוק את הבקשה

את  יאשרל כל פרטי החבר, לרבות הקלדה מלאה ומדוייקת שהדרישות,  מולאו כלוככל שאכן 

יו"ר ועדת המלגות הארצית על ידי ה בחתימתו. בקשה שאושרה על ידי ועדת המלגות המחוזית והבקש

 .ותוקלד במערכת תחשב כבקשה שאושרה סופית, והודעה על כך תימסר למחוז

"ר ליו על ידי ועדת המלגות המחוזית בקשות חסרות שהועברו לוועדת המלגות המחוזית, תוחזרנה 11.11

ועדת ושבועיים ימים להשלמת החוסרים והחזרת הבקשה לא יעלה על המחוז, תוך קביעת פרק זמן של

 תיפסלנה. –המלגות המחוזית. בקשות שלא תוחזרנה במועד ו/או שתחוזרנה עם חוסרים נוספים 

, תוחזרנה ו/או כשלא הוקלדו כנדרש בקשות שתועברנה ליו"ר ועדת המלגות הארצית כשהן חסרות 11.12

עדת המלגות המחוזית תוך קביעת פרק זמן של שבועיים ימים להשלמת החוסרים והחזרת הבקשה וול

ו/או . בקשות שלא תוחזרנה במועד ו/או שתחוזרנה עם חוסרים נוספים ארציתועדת המלגות היו"ר ל

תיפסלנה. עלה מספר הבקשות החסרות שתועברנה ליו"ר ועדת המלגות  –באופן הקלדה שאינו מלא 

כלל כל בקשות נוספות מטעם אותו בקשות במחוז כלשהו, לא תיבדקנה  15)במצטבר( על  הארצית

מחוז, עד לבחינה אישית של כל בקשות אותו מחוז על ידי יו"ר המחוז והחזרתן ליו"ר ועדת המלגות 

הארצית כשכל אחת מהן חתומה בחתימה אישית של יו"ר המחוז המעידה על כך שהבקשה נבדקה על 

 וכי היא עומדת בכל הקריטריונים והוקלדה כנדרש למערכת.ידו אישית 
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המלגה, תיבדקנה על ידי ועדת המלגות המחוזית, אשר סכום בקשות בגינן הוגשה בקשה להגדלת  11.13

, בצירוף המלצת ועדת המלגות . בקשה כאמור, לחיוב או לשלילהה בקשהתצרף המלצתה בדבר אות

, אשר לאחר בדיקתה הראשונית לעמידתה בכל , תועבר ליו"ר ועדת המלגות הארציתהמחוזית

שהועברה ללא כאמור בקשה  לדיון בפני ועדת המלגות הארצית. יעבירההכללים האמורים בנוהל זה, 

כל מחוז יוכל להעביר לא תידון. בכל מקרה מובהר כי  –מנומק חתום על ידי יו"ר המחוז  פירוט

באותה שנה.  בקשות שהוגשו באותו מחוזמסך ה 7% א יעלה עלבמספר שלהגדלת סכומים בקשות ל

. בנוסף, לא או משנה לשנה ממחוז למחוז בקשות להגדלת סכומיםלא תתאפשר העברת מכסת 

)מגבלה  לכלל בקשות המלגות שהוגשו על ידו לכל מבקשלהגדלת סכומים תותרנה יותר משתי בקשות 

בהתאם, . ואילך( 2015שו משנת זו תחול החל ממועד כניסתו לתוקף של נוהל זה וביחס לבקשות שהוג

יתקיים לאחר המועד האחרון להגשת לעניין בקשות להגדלת המלגה עדת המלגות הארצית והדיון בו

ועדת המלגות הארצית תהיה זכאית לקבל  .בקשות למלגות ולאחר בדיקה של כלל הבקשות שהוגשו

להגדלת סכום שסך הבקשות ו/או לדחות את המלצת ועדת המלגות המחוזית בעניין כל בקשה, ובלבד 

 .בכל מחוז כאמור 7%שאושרו על ידי ועדת המלגות הארצית לא יעלה על  המלגה

, תיבדקנה על ידי ועדת המלגות המחוזית, אשר , כהגדרתה לעילחריגהבקשות בגינן הוגשה בקשה  11.14

ת , בצירוף המלצת ועדת המלגו. בקשה כאמור, לחיוב או לשלילהתצרף המלצתה בדבר אותו חריג

, תועבר ליו"ר ועדת המלגות הארצית, אשר לאחר בדיקתה הראשונית לעמידתה בכל המחוזית

שהועברה ללא כאמור בקשה  לדיון בפני ועדת המלגות הארצית. יעבירההכללים האמורים בנוהל זה, 

כל מחוז יוכל להעביר לא תידון. בכל מקרה מובהר כי  –מנומק חתום על ידי יו"ר המחוז  פירוט

או חמש  באותה שנה מסך הבקשות שהוגשו באותו מחוז 7% א יעלה עלבמספר שלחריגות  בקשות

, כולה או חריגותה. לא תתאפשר העברת מכסת "(מכסת החריגות)להלן: " בקשות הגבוה מביניהם

ממחוז למחוז או משנה לשנה. בנוסף, לא תותרנה יותר משתי בקשות חריגות לכל מבקש לכלל  חלקה,

המלגות שהוגשו על ידו )מגבלה זו תחול החל ממועד כניסתו לתוקף של נוהל זה וביחס בקשות 

ואילך(. וועדת המלגות הארצית תדון בבקשות חריגות בכל אחת  2015לבקשות שהוגשו משנת 

ועדת המלגות הארצית תהיה זכאית לקבל ו/או לדחות את המלצת ועדת המלגות  .מישיבותיה

ובלבד שסך הבקשות החריגות שאושרו על ידי ועדת המלגות הארצית לא  המחוזית בעניין כל בקשה,

למניעת ספק מובהר כי בקשות להגדלת סכום מלגה כאמור בסעיף  .מכסת החריגות כאמור יעלה על

 לעיל לא תחשבנה בגדר מכסת הבקשות החריגות כאמור בסעיף זה. 11.13
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אישור סיכויי למוסד הלימודים כל חוות דעת או עמדה בנוגע למלגה ו/או למובהר כי אין למסור למבקש ו/או 

, והוצאת הודעה מסודרת וסכומה לעניין המלגההחלטה סופית , וזאת עד לקבלת ו/או גובהה הבקשה למלגה

 כמפורט בנוהל זה.

 

 כללי .12
 

תב לבקשת התורמים למלגות, יתבקשו מקבלי המלגות לכתוב מכתב תודה לתורמים, וכתיבת מכ 12.1

 כאמור תהא תנאי לקבלת המלגה בפועל.

 

שלל י, תתאינו אמ שהגישככל שיתגלה בכל מועד שהוא כי מידע שמסר החבר בבקשת המלגה  12.2

, למעט אם הוכיח החבר כי שנים ממועד הגילוי 10זכאותו של אותו חבר לקבלת מלגה לתקופה של 

בנוסף, וככל שאותו חבר כבר  .הדבר נעשה בתום לב והוא לא ידע כי הוא מוסר מידע שאינו אמת

הבקשה בה נכלל המידע שאינו אמת יידרש החבר להשיב את כספי המלגה מלגה על בסיס קיבל 

למניעת כל ספק מובהר כי אין באמור כדי למצות את ההליכים כנגד אותו חבר והוראות  במלואם.

עדה בגין התנהלותו תקנון הארגון לעניין ועדת משפט חברים והאפשרות להביא את החבר בפני הו

 כאמור, תיוותרנה על כנן, ותתווספנה לאמור.

 

הסמכות בכל הנוגע לאמור תהיה של ועדת המלגות הארצית, בישיבה שעל סדר יומה הנושא,  12.3

ושאליה יוזמן גם החבר להתייחס לטענות כנגדו. לא הופיע החבר להתייחס לטענות תדון בכך 

תהיה סמכות להקל באורך השלילה כאמור בנסיבות הוועדה שלא בנוכחותו. מובהר כי לוועדה 

מיוחדות בלבד, ומטעמים מיוחדים שיפורטו בפרוטוקול, אולם בכל מקרה לא יפחת זמן השלילה 

כאמור משנתיים ימים והחבר יידרש בכל מקרה להשיב את המלגה שקיבל על בסיס בקשה כאמור, 

 אם וככל שכבר קיבל.

 
אמור, יוכל להגיש לוועדת המלגות הארצית בקשה לקיצור חבר שנשללה זכאותו לקבלת מלגה כ 12.4

 שנים לפחות ממועד החלטת השלילה כאמור.  3התקופה, ובלבד שהבקשה תוגש לאחר 


