
 

 ג"פלשנה"ל תש נוהל מלגות
 ועד ארגון הסגל האקדמי של המכללה האקדמית ספיר )ע"ר(

 בגין לימודי בני משפחותיהם רצים שאינם במינויהענקת מלגות למ
 במוסדות להשכלה גבוהה בישראל

 
זכאים להשתתפות  רצים שאינם במינוינוהל זה מסדיר את התנאים והקריטריונים בהם יהיו המ

קדמי בתשלום שכר הלימוד עבור לימודי בני זוגם וילדיהם במכללת ספיר ובמוסד ארגון הסגל הא

 אקדמי אחר להשכלה גבוהה בישראל.

 

 הגדרות ותוקף

 .ג"פנוהל זה בתוקף לשנה"ל תש .1

 לעניין נוהל זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הבאה: .2

 ארגון הסגל האקדמי של המכללה האקדמית ספיר )ע"ר( -"הארגון" .א

 המכללה האקדמית ספיר )ע"ר(. -""המכללה .ב

במכללה האקדמית ספיר כפי שמוגדרים בתקנון  רצה שאינו במינוימ -"מרצה" .ג

ו/או חבר סגל הוראה מוסדי )מורה  )סגל עמית, מרצה מן החוץ, מתרגל( האקדמי

 משנה א' ומורה משנה ב'( ו/או מורה חיצוני במרכז הקדם אקדמי.

 כר להשכלה גבוהה.מוסד מו -"מוסד אחר להשכלה גבוהה" .ד

 בן/בת זוג וילדים של המרצה. -"קרוב משפחה" .ה

עבור לימודי קרוב משפחה במכללה או בפועל  םשכר לימוד ששול -"שכר לימוד" .ו

 במוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל.

 תנאים לקבלת המלגה

המלגה תוענק עבור לימודי קרוב המשפחה לקבלת תואר אקדמי במוסד אחר להשכלה גבוהה 

ול שהוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה לשם הענקת תואר ו/או עבור לימודי קרוב ובמסל

 המשפחה במחלקות האקדמיות, במכינות ובביה"ס להנדסאים במכללה.

 מרצים העומדים בתנאים המצטברים:זכאים לבקש מלגה 

לימדו לפחות שנתיים רצופות במכללה בשנה שקדמה לשנת הלימודים שבגינה מבוקשת  .1

 .המלגה

 נם בעלי תקן במוסד אקדמי אחר.אי .2

שיתוף פעולה וכן, ה לפחות, קודם להגשת הבקשה נחברי ארגון הסגל האקדמי במשך ש .3

 .הארגון ומטרותהחלטות עם 

 

 מלגהמקסימלי לשיעור 

משכר הלימוד לתואר  100%-בגין לימודים לתואר ראשון תוענק מלגה עד לסכום השווה ל .1

אותה מהלך שנת לימודים אחת ובבוהה בישראל בגבמוסדות הציבוריים להשכלה ראשון 

 שנת לימודים.



 

משכר הלימוד לתואר  100%-בגין לימודים לתואר שני תוענק מלגה עד לסכום השווה ל .2

שני במוסדות הציבוריים להשכלה גבוהה בישראל במהלך שנת לימודים אחת ובאותה 

 שנת לימודים.

משכר הלימוד לתואר  100%-השווה ל בגין לימודים לתואר שלישי תוענק מלגה עד לסכום .3

שלישי במוסדות הציבוריים להשכלה גבוהה בישראל במהלך שנת לימודים אחת ובאותה 

 שנת לימודים.

 

 חלוקת המלגות

ארגון שהינם חברי  חברי סגל במינוי 3ע"י ועדת מלגות ובה קבע יאופן חלוקת המלגות  .1

 הסגל האקדמי. 

המרצה במכללה בשנה שקדמה לשנת  ף המלגה יקבע ע"פ היקף המשרה שלקיה .2

 הלימודים שבגינה מבוקשת המלגה וע"פ התקציב העומד לרשות הוועדה.

 .לתואר ראשוןוללומדים  תינתן עדיפות ללומדים במכללהבמידת הצורך  .3

 עדה תקפה לשנת לימודים אחת. בכל שנת לימודים יש להגיש בקשה מחדש.והחלטת הו .4

 

 הגשת הבקשה

גה יגיש למזכירת הארגון בקשה להשתתפות על גבי הטופס המרצה המבקש לקבל מל .1

יש לקבל מרכזת הארגון אישור קבלת  המצורף לנוהל ובצירוף אישור קבלה ללימודים.

 הטופס.

הארגון ישלם למרצה את המלגה, בכפוף להחלטת ועדת מלגות כנגד הגשת קבלות  .2

 מקוריות על תשלום שכר לימוד.

 

 יתייחס גם לנקבה ולהיפך. -זכרכל דבר בנוהל זה הכתוב בלשון 

 

 מזכירות ארגון הסגל האקדמי:

 acvaad@gmail.comרכזת: יסמין זוהר, דוא"ל: 

 077-9802671ן: טלפו

     

 ועד ארגון הסגל האקדמי

mailto:acvaad@gmail.com

