רשימת קריטריונים מעודכנת
לקביעת מערכת הזכאות למלגות לסטודנטים הנדסאים
לשנה"ל התש ע " ו  ,שאושרה על  -פי החלטת וועדת קרן הסיוע לסטודנטים בישיבתה מיום .19..90.80

 .1ערך הפרמטרים:
ערך הפרמטרים ( – Nניקוד) נקבע לפי ערך שדות שונים בטופס המלגה באופן הבא:
 – N .10 .1נקבע לפי שדה המצב המשפחתי של הסטודנט/ית
פירוש שדה

ערך ( Nנק' זכאות)

רווק ,גרוש ואלמן (עד גיל  )0.ללא ילדים
סטודנט רווק שהוגדר כמנותק מהוריו
רווק ,גרוש ואלמן (מעל גיל  )0.ללא ילדים
נשוי
חד-הורי ,גרוש ואלמן עם ילדים
אין מילוי

.
0.
80
80
00
.

 - N .2נקבע לפי שדה מספר הילדים של הסטודנט/ית שהם עד גיל 21
א.

ערך של  10 = Nנקודות זכאות עבור כל ילד/ה של סטודנט נשוי.

ב.

ערך של  11 = Nנקודות זכאות עבור כל ילד של סטודנט חד הורי ,גרוש ואלמן.

 – N .3נקבע לפי שדה עולה חדש (עד  8שנים בארץ) 11 = N ,נקודות
 – N .4נקבע לפי שדה עולה חדש יוצא מדינות עדיפות לאומית משרד הכלכלה (אתיופיה ,קווקז ועוד) ,
 20 = Nנקודות.
.1

 – Nמקום המגורים הקבוע של הסטודנט/ית :
סטודנט רווק עד גיל  0.כולל גרוש ואלמן ללא ילדים מקום המגורים מייחס למקום המגורים של
הורי הסטודנט9
בהתאם לרשימה המיוחדת של השכונות והישובים הנכללים בפרוייקט שיקום השכונות ,מטעם
משרד הבינוי והשיכון ,ורשימת הישובים שסווגו על ידי הלמ"ס באשכולות 9 6 – 8
פירוש השדה
 - 8בשכונת שיקום
 - 0ביישוב הנכלל בפרוייקט שיקום השכונות
 - 0בישוב המסווג ע"י הלמ"ס באשכולות 4-8
 - 4בישוב המסווג ע"י הלמ"ס באשכולות 6-0
 - 0בישוב אחר בארץ
אין מילוי

ערך ( Nנק' זכאות)
00
00
0.
8.
.
.

 - N .6נקבע לפי שדה שירות צבאי/שירות לאומי/אזרחי של הסטודנט/ית
פירוש השדה
 - 8לא שירת/ה כלל
 - 0שירת/ה בשירות במשך שנה
 - 0שירת/ה בשירות במשך שנתיים ומעלה
אין מילוי

ערך ( Nנק' זכאות)
.
8.
80
.

 – N .7סטודנט מנותק/יתום מהוריו
מתייחס לסטודנט רווק עד גיל  0.כולל גרוש ואלמן ללא ילדים
ערך של ( N .23נק' זכאות)
.
0.
6.
.

פירוש שדה
 – 8לא מנותק מהוריו
 – 0מנותק/יתום מאחד מהוריו
 – 0מנותק/יתום משני הוריו
אין מילוי

 - N .8נקבע לפי שדה מספר אחים/יות של הסטודנט/ית שהם עד גיל 21
מתייחס לסטודנט רווק עד גיל  0.כולל גרוש ואלמן ללא ילדים  -ערך של  10 = Nנקודות זכאות
עבור כל אח/ות שהוא עד גיל 21
 – N .9מספר אחים סטודנטים בגילאי  22עד 27
מתייחס לסטודנט רווק עד גיל  0.כולל גרוש ואלמן ללא ילדים  -ערך של  10 = Nנקודות זכאות
עבור כל אח/ות סטודנט/ית הלומד במוסד להשכלה גבוהה ,כולל במכינה קדם אקדמית ולימודי
הנדסאים.
 - N .10פרטים על תעסוקת הסטודנט/ית ותעסוקת בן /בת הזוג  -ערך הפרמטרים נקבע בנפרד.
מתייחס לסטודנט רווק מעל גיל  0.כולל גרוש ואלמן ללא ילדים
בן/בת הזוג מתייחס לסטודנט נשוי
בן  /בת הזוג
הסטודנט/ית
ערך ( Nנק' זכאות)
ערך N
פירוש שדה
8.
8.
 – 8מובטל/ת  /לא עובד/ת כלל
.
0
 - 0עובד/ת
.
.
אין מילוי
 - N .11פרטים על תעסוקת ההורים של הסטודנט/ית  -ערך הפרמטרים נקבע בנפרד.
מתייחס לסטודנט רווק עד גיל  0.כולל גרוש ואלמן ללא ילדים,
וכן חד הורי ,גרוש/ה ואלמן/ה עם ילדים ,ללא מגבלת גיל של הסטודנט/ית9
פירוש השדה

אב
ערך ( Nנק' זכאות)

8.
 - 8מובטל/ת  /לא עובד/ת כלל
.
 - 0עובד/ת
0
 - 0בפנסיה ללא עבודה נוספת
 - 4מתקיים/ת מקצבת סעד/ביטוח לאומי 00
.
אין מילוי

אם
ערך ( Nנק' זכאות)
8.
.
0
00
.

 – N .12מגבלות רפואיות במשפחה ודרגות אחוזי הנכות שנקבעו
ערך הפרמטרים נקבע בנפרד לגבי הסטודנט ,בן/ת הזוג ,האב ,האם ,האח ,הילד9
נכות הורים ואחים תחושב לרווק עד גיל  0.כולל גרוש ואלמן ללא ילדים,
וכן חד הורי ,גרוש/ה ואלמן/ה עם ילדים ,ללא מגבלת גיל של הסטודנט/ית9
פירוש השדה
 4.% - 08% – 0נכות
 6.% - 48% – 4נכות
 8..% - 68% – 0נכות
* - 7לקוי למידה/מחלה קשה
אין מילוי
*לסטודנט בלבד

הסטודנט/ית
ערך של N

ב.זוג/אב/אם/אח/ילד
ערך ( Nנק' זכאות)
0
8.
80
0.
.

8.
0.
00
0.
.

 – N .13נזקקות הסטודנט ומשפחתו לטיפול שירותי הרווחה
מתייחס לסטודנט רווק עד גיל  0.כולל גרוש ואלמן ללא ילדים,
וכן חד הורי ,גרוש/ה ואלמן/ה עם ילדים ,ללא מגבלת גיל של הסטודנט/ית,
וכן סטודנט נשוי
פירוש השדה

ערך של N

 -8משפחת הסטודנט בטיפול שרותי הרווחה
 -0הסטודנט בטיפול שרותי רווחה
אין מילוי

0.
0.
.

 – N .14מלגות או מימון מגורם נוסף
פירוש השדה

ערך סה"כ N

 -8קרן לקליטת חיילים משוחררים
 -0מלגת מינהל הסטודנטים משרד הקליטה
 -0מלגת תוכנית אשב"ל (בדואים דרום)
 -4מלגת חרדים בטכנולוגיה עילית
 -0כל מלגה אחרת שאינה סעיף 8/0

0.%
0.%
לא זכאי למלגה
לא זכאי במלגה
לא זכאי למלגה

 – N .11מענקי סיוע מוגדלים למשפחות נזקקות שלהם ילד אחד לפחות
בהתאם להתנהלות במל"ג הוחלט לאשר מענקי סיוע מוגדלים לסטודנטים נזקקים שלהם ילד אחד
לפחות ואשר עומדים בתנאי הסף ,ושהם עונים לפחות על אחד מתנאי הזכאים המפורטים להלן:
א9

המבקש ו/או בן/ת הזוג קיבל/ו קצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי במשך  12חודשים
מתוך  81החודשים שקדמו לתחילת הלימודים של המבקש לתואר ראשון או לתחילת לימודיו
במכינה הקדם אקדמית ובלבד שהלימודים במכינה הסתיימו בשנה שקדמה לתחילת לימודיו
לתואר ראשון9

ב9

המבקש קיבל תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום) .תשל"ב –  1972מהמוסד לביטוח לאומי
במשך  12חודשים מתוך  81החודשים שקדמו לתחילת הלימודים של המבקש לתואר ראשון או
לתחילת לימודיו במכינה קדם אקדמית ,ובלבד שהלימודים במכינה הסתיימו בשנה שקדמה
לתחילת לימודיו לתואר ראשון9
המבקש ו/או בן הזוג קיבל "קצבה" – מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה
("מלגת הבטחת הכנסה לאברכים) במשך  12חודשים מתוך  81החודשים שקדמו לתחילת

ג9

הלימודים של המבקש לתואר ראשון או לתחילת לימודיו במכינה הקדם אקדמית ,ובלבד
שהלימודים במכינה שהסתיימו בשנה שקדמה לתחילת לימודיו לתואר ראשון9
ד9

המבקש ו/או בן/ת הזוג נמצא /ים בטיפול שירותי הרווחה ומוכר/ים בדרגה זכאות א'.

ה9

המבקש מוכר כנכה ע"י המוסד לביטוח לאומי ,ונקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר – בשיעור של
 %71לפחות והינו מקבל קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי.

ו9

הסטודנט מחוייב בתשלום שכר לימוד שנתי מלא (חובה תשלום שכר לימוד מקסימלי).

 – N .16גובה הסיוע יקבע בהתאם למסלול הלימוד באופן יחסי לגובה המלגה במל"ג
להלן פירוט החישובים
הנדסאי
יום

הנדסאי
משולב

7,072 10,198
69% 100%
4,300 6,240
2,800
4,000
1,800

5,812
57%
3,550
2,300
1,500

8,600

7,100

מל"ג
גובה שכ"ל
יחס באחוזים
רמה זכאות א
רמת זכאות ב
חייל משוחרר
משפחות
נזקקות

12,480

