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עיקרי תנאי הזכאות לקבלת מלגת לימודים
להשכלה גבוהה¨ השלמת השכלה¨ הכשרה וקידום מקצועי
הרשימה שלהלן אינה ממצה¨ התנאים המלאים והמחייבים הינם כמפורט בנוהל המלגות התקף במועד הגשת הבקשה

זכאי לקבלת מלגת לימודים מטעם ארגון נכי צה¢ל יהיה מי שעומד בכל התנאים שלהלן∫
 Æ±הוא נכה צה¢ל חבר ארגון נכי צה¢לÆ
≤ Æהוא לומד במסלולי השכלה גבוהה¨ השלמת השכלה¨ רכישת מקצוע או כל קורס מקצועי אחר¨ בלימודים
האורכים מספר שנים או במקרה של לימודים לתקופה של עד שנה ≠ בהיקף שלא יפחת מ≠∞ ±¥שעות לימודÆ
≥ Æהלימודים מתקיימים במוסד לימודי מוכר על ידי מדינת ישראל או במוסד שאינו מוכר על ידי המועצה
להשכלה גבוהה בישראל¨ אולם בקורס בגינו מתבקשת המלגה מתקיימים שלושת התנאים המצטברים הבאים∫
© ®±הקורס הינו לטובת רכישת מקצוע כל שהוא ©≤® היקפו ∞ ±¥שעות ומעלה והדבר אושר באישור חתום על ידי
המוסד ©≥® צורפה לבקשה לקבלת מלגה תעודה המעידה על סיום הקורסÆ
 Æ¥הוא הגיש קבלות המעידות על התשלומים ששילם בפועל לשכר הלימוד במוסד הלימודים Æמי שקיבל מימון
מלא לשכר הלימוד מגורם כלשהו יהיה זכאי להגיש בקשה לקבלת מלגת עידוד למידה¨ וכן מי שקיבל מימון
חלקי לשכר לימוד ועומד בתנאים כמפורט בנוהלÆ
 Æµהוא קיבל בתקופת חברותו בארגון נכי צה¢ל לא יותר מ≠∂ מלגות לימודים ©ללא אבחנה בין סוג או מספר
התארים והקורסים® Æבמקרים חריגים המפורטים בנוהל יהיה החבר זכאי למלגת לימודים שביעיתÆ
∂ Æבקשת המלגה שהוגשה על ידו בשנה כלשהי הוגשה בגין שנת הלימודים ©לפי לוח השנה העברי® שהסתיימה
בשנה הקודמת לשנת הגשת הבקשה למלגה Æבמקרה של קורס וØאו הכשרה מקצועית כאמור לעיל תינתן
אפשרות להגשת בקשה למלגה גם בגין שנת לימודים שהסתיימה שנתיים טרם לשנת הגשת המלגה¨ וזאת
לאור הדרישה להצגת תעודת סיום הקורס כתנאי לקבלת המלגהÆ
∑ Æגובה המלגה יעמוד¨ על הנמוך מבין • ∏µמגובה שכר הלימוד ששילם בפועל מגיש הבקשה לאותה שנה או
הסכום הבסיסי למלגה הקבוע בנוהל Æגובה מלגת עידוד למידה יעמוד על מחצית מהסכום הבסיסי למלגת
לימודים הקבוע בנוהלÆ

בקשה שהוגשה ואינה עומדת בכל הקריטריונים תטופל כבקשה חריגה¨ בהתאם לקבוע בנוהל המלגות התקף ויש
לציין זאת בטופס הבקשהÆ
מסירת מידע שאינו אמת בבקשת המלגה תוביל¨ בין היתר¨ לשלילת זכאות החבר לקבלת מלגות בארגון נכי
צה¢ל לפרק הזמן שנקבע בנוהל המלגותÆ

מילוי הטפסים
יש למלא בדייקנות את כל האינפורמציה הנדרשת בטופס הבקשה Æמילוי חלקי עלול להביא לפסילת הבקשהÆ
מומלץ להיעזר בדף ההנחיות למילוי טופס הבקשה¨ המצורף לטופס הבקשהÆ

מסמכים לצירוף לבקשה
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אישור שם מוסד הלימודים¨ מקצוע הלימודים¨ מספר שנות הלימוד בתואר ומספר שנת הלימוד הנוכחיתÆ
אישור כי היקף שעות הלימוד בשנה הינו ∞ ±¥שעות לימוד ומעלה ©יוגש רק במקרה בו מדובר בלימודים
המתנהלים במשך שנה אחת בלבד או בלימודים המתנהלים במוסד להשכלה שאינו מוכר על ידי המועצה
להשכלה גבוהה בישראל®Æ
תעודה המעידה על סיום הקורס המקצועי ©ככל שרלוונטי®Æ
אישור על גובה שכר הלימודÆ
קבלות מקוריות על סכומים ששולמוÆ
אישורים על מלגות מגורמים שונים מלבד ארגון נכי צה¢ל או משרד הביטחון ©ככל שרלוונטי®Æ
העתק תעודת סיום תואר שלישי ©במקרה שמדובר במלגת עידוד לתואר שלישי ככל שרלוונטי ©דוקטורט®Æ

טופס זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מיועד לגברים ונשים כאחדÆ

