
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 שלום, 

 ברוכים הבאים למכינה הקדם אקדמית באוניברסיטת אריאל!

 במסגרת לימודי המכינה באפשרותך להגיש בקשה לסיוע כלכלי מהגופים הבאים:

ומלגת קיום  100%גובה מלגת שכר לימוד עד  -האגף והקרן לחיילים משוחררים )משרד הביטחון( .1
 )לזכאים(.

 ריונים להגשת בקשה למלגה:הקריט

  19-26סטודנטים בגילאי 

  שנים מתום השירות הצבאי 5חייל משוחרר שלא עברו 

  חודשים מלאים 12משרתי שירות לאומי בתנאי ששירתו 

 )בעלי פטור מהצבא )זכאות תיבדק מול האגף והקרן  לחיילים משוחררים 

  כאות תיבדק מול האגף והקרן לחיילים השנים האחרונות )ז 3יום לפחות ב  21פעיל מילואים ששירת
 (משוחררים

  שנים מתום השירות הצבאי 10חייל בודד שלא עברו 

 

 100%גובה מלגת שכר לימוד על סך  -ות"ת )וועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה( .2
 בלבד.

 הקריטריונים להגשת בקשה למלגה:

  19-26סטודנטים בגילאי 

  26רות הצבאי עד גיל שנים מתום השי 5חייל שעברו 

  חודשים מלאים 12משרתי שירות לאומי ששירתו פחות מ 

  19-26בעלי פטור מהצבא בגילאי 
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רשאים לפנות למדור סיוע ורווחה לבירור זכאות  -ם הנ"לסטודנטים שאינם עומדים בקריטריוני .3
או בקישור הבא:  03-9755848למלגה על ידי גופים נוספים בטלפון: 

lfarewe-and-http://www.ariel.ac.il/studentsservices/dean/assistance 

 גובה המלגה נקבע על פי המסמכים ועל ידי וועדת המלגות של האגף והקרן לחיילים משוחררים / ות"ת!

 העלאת קבצים: יש להעלות את המסמכים באמצעות המידע האישי דרך עדכון פרטים אישיים 

https://meyda.ariel.ac.il/michlol3/StudentPortalWap/Pt_login.aspx 

 
 לתשומת לבך!

 באחריותך לוודא הגעת המסמכים למשרדי המכינה!
 יש לשים לב למועד האחרון להגשת המסמכים הנשלח אליך במסרון!
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 מסמכים להגשת בקשה למלגה:

 :מסמכים אישיים 

 לחץ כאן!להורדת הטופס  -טופס רישום למכינה עם מלגות  

 לחץ כאן!להורדת הטופס  -וראת קבע חתומה ע"י הבנקה  

 אין צורך לציין סכום כספי!על הסטודנט למלא את כל הסעיפים.  -הצהרה ושטר חוב 

  לחץ כאן!להורדת הטופס 

  מכתב פניה אישי לוועדת המלגות 

 ספח פתוח+  צילום תעודת זהות סטודנט 

  + ספח פתוחצילום תעודת זהות הורים 

 תעודת הערכה מצה"ל 

 יש לצרף אישור מהבנק -אישור ניהול חשבון 

 שכר 100%חייל משוחרר בעל תעודת שחרור בכבוד זהב זכאי למימון  -תעודת שחרור בכבוד זהב 

לימוד בהצגת תעודה זו. זכאות זו ניתנת לשינוי בכל עת על ידי האגף והקרן לחיילים משוחררים! 

 אקונומי.-בנוסף, הנך זכאי להגיש מסמכים לבדיקת זכאות למלגת קיום על פי מצב סוציו

 שים לב!!

במידה והנך מעוניין בהגשת בקשה למלגת לוחם בלבד ואינך מעוניין בבדיקת  מלגת לוחמים:
יש להעלות את המסמכים המודגשים בלבד + חתימה על הצהרת לוחם  -זכאות למלגת קיום

 בקישור הבא:

tp://www.ariel.ac.il/images/stories/site/management/mechina/lohem.pdfht 

 

 המסמכים האישיים הינם מסמכי חובה והועדה לא תדון בבקשה ללא מסמכים אלו!

 ההכנסות הנחשבות לצורך דיון בוועדה הינן הכנסות ההורים. -סטודנט רווק / נשוי ללא ילדים

 נחשבות לצורך דיון בוועדה הינן הכנסות בן / בת הזוג.ההכנסות ה -סטודנט נשוי עם ילדים

 אקונומי:-מסמכים המעידים על מצב סוציו 

 לשנת המס הקודמת. 106יש להמציא טופס  -שכיר 

תלושים אחרונים עוקבים הקרובים ביותר  3יש להגיש  -במידה ועבד פחות משנה במקום עבודה

 למועד הגשת הטפסים למלגה.

 פס שומה לשנת המס הקודמת.יש להמציא טו -עצמאי 

 לא יתקבל אישור מרו"ח. תקציר שומה חייב להיות חתום ע"י מס הכנסה.
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 יש להגיש הצהרה מהמעסיק על תקופת העבודה והסכום המשולם כל  -עובד במשק בית / טיפול בילדים

 חודש + טבלת פירוט עיסוק מביטוח לאומי.

 ח לאומי.אישור מעמד לא עובד מביטו -לא עובד 

 אישור על אי קבלת קצבה מביטוח לאומי. לא מקבל קצבה: .1

 חודשים אחרונים של קבלת קצבה. 3פירוט  מקבל קצבה: .2

 סוגי קצבאות אפשריים:

 במידה וחותמים אבטלה בלשכת התעסוקה -אבטלה -

 במידה ויש נכות להורים או לבן / בת הזוג, מותנה בהצגת תעודת נכות -נכות -

 (67גיל  -, גברים62גיל  -גיל זקנה )נשיםהורה שהגיע ל -זקנה -

 יש לצרף הכנסות הורה עמו הסטודנט מתגורר + תעודת גירושין )במידה ויש אחים  -הורים גרושים

 יש לצרף הסכם גירושין(. 18קטנים מתחת לגיל 

 יש להציג: -פטירת בן משפחה מדרגה ראשונה 

 תעודת פטירה -

אחרונים עוקבים הקרובים ביותר למועד הגשת  חודשים 3פירוט  -קצבת שארים מביטוח לאומי -

הטפסים למלגה. במידה ולא מתקבלת קצבת שארים יש לצרף אישור על אי קבלת קצבה מביטוח 

 לאומי.

במידה ולא מתקבלת פנסיה יש להביא אישור מחברת הביטוח הפנסיוני +  -לפנסיה 106טופס  -

 טבלת פירוט עיסוק מביטוח לאומי.

 מהאגף והקרן  1עליו להציג טופס מספר  -במהלך שירותו הצבאי כחייל בודד מי שהוכר -חייל בודד

 לחיילים משוחררים בנוסף למסמכים האישיים )אין צורך להציג הכנסות הורים(.

 עליו להציג טופס מיעוטים מהאגף והקרן  -מי שהוכר במהלך שירותו הצבאי כבן מיעוטים -מיעוטים

 ישיים )אין צורך להציג הכנסות הורים(.לחיילים משוחררים בנוסף למסמכים הא

 במקרה של בעיה רפואית של הסטודנט או של כל קרוב משפחה מדרגה ראשונה יש  -בעיה רפואית

 לצרף מסמכים רפואיים המעידים על המצב הרפואי.

 

 בהצלחה

 צוות המכינה

 המכינה הקדם אקדמית

 03-9364896פקס:  03-9066100טל': 

Mechina@ariel.ac.il 
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