תכנית סיוע לימודי וכלכלי
לסטודנטים יוצאי אתיופיה לתואר ראשון במכללה האקדמית אחוה
בתמיכת המועצה להשכלה גבוהה

יחידת דיקן הסטודנטים במכללה האקדמית אחוה מציעה לכם ,סטודנטים לתואר ראשון  -יוצאי
אתיופיה ,תוכנית מעטפת כלכלית ולימודית חדשה ,בכדי להקל עליכם את תקופת הלימודים
ולסייע לכם לממש את יכולותיכם ללמידה ולהצלחה בתואר.

מרכיבי הסיוע:
 .1סבסוד נסיעות לסטודנטים יוצאי אתיופיה עד לסך של  – ₪ 1,000כל סטודנט לתואר ראשון
יקבל מענק בסך של  ₪ 500שיוזרם ישירות לחשבון שכר הלימוד שלו במהלך השנה ובנוסף תבחן
אפשרות לסבס ד קורסי אנגלית (לסטודנטים הלומדים קורסי אנגלית בכל הרמות ) בסך .₪ 500

 .2עזרה בסבסוד מגורים ונסיעות  -המכללה תבחן בקשות תמיכה של סטודנטים הגרים לבד,
או עם משפחתם .את הבקשות יש להגיש בטופס המצ"ב עד לתאריך  1.03.2022לטלי
מילשטיין מ"מ רכזת מעורבות חברתית

במייל

*( tali_m@achva.ac.ilזכאי מלגת דיקן יקבלו

עדיפות למלגה זו).

 .3סיוע לימודי אישי או בקבוצות קטנות ותוכנית להוראה מתקנת  -כל סטודנט המרגיש צורך
בתגבור לימודי ,שיעורי עזר ,חונכות ,רכישת אסטרטגיות למידה וכדומה מוזמן לפנות
בהקדם האפשרי ליועצת המכללה ,גב' מעיין מיוחס maayan_m@ACHVA.AC.IL ,
 .4אבחונים ללקויות למידה – סטודנט עם רקע של לקות למידה מוכרת ,או חשד ללקות
למידה ,מוזמן לתאם פגישה עם יועצת המכללה לבדיקת המלצה למימון אבחון דידקטי.
תהליך האבחון אינו קצר ולפיכך חייב לפנות בהקדם האפשרי ליועצת המכללה . ,גב' מעיין
מיוחס maayan_m@ACHVA.AC.IL ,

 .5טיפול רגשי בקליניקה לטיפול פסיכולוגי רגיש תרבות  -סטודנט הזקוק לתמיכה בהיבטים
נפשיים המשפיעים על לימודיו ,מוזמן לפנות לקליניקה לטיפול פסיכולוגי רגיש תרבות
הקליניקה הפועלת במכללה נותנת מענה מקצועי ומגוון .השירות תמורת דמי רצינות בלבד.
למידע נוסף ניתן לפנות למנהל הקליניקה ,מר יובל בלינקי.psychology@achva.ac.il ,
להורדת הטופס לחץ כאן

בברכה,
צוות דיקן הסטודנטים

טופס בקשה למלגת סיוע לשנה"ל תשפב לתואר ראשון
ליוצאי אתיופיה
דיור:
סטודנט רווק/נשוי גר עם ההורים כן  /לא
סטודנט רווק/נשוי גר בדירה שכורה כן/לא (במידה וכן ,יש להגיש חוזה
שכירות)
סטודנט רווק מסייע בתשלום המשכנתא להוריו כן  /לא ( במידה וכן ,יש
להגיש מכתב עם חתימת ההורים שאכן מסייע בתשלום המשכנתא)
סטודנט נשוי משלם משכנתא? כן/לא (במידה וכן ,יש להגיש אסמכתא על
תשלום משכנתא)
פרטים אישיים:
ז/נ
ת.ז .כולל ספרת ביקורת

שם פרטי

שם משפחה

תאריך לידה

תאריך עליה

ארץ לידה

מין
כן/לא
בודד בארץ

* יש לצרף צילום תעודת זהות

לימודים אקדמאים בשנה"ל תשפב

שנה

תחום הלימודים

כן/לא

כן/לא

האם בקשת בעבר

האם קיבלת בעבר

מלג ת דיקן

מלג ת דיקן

שרות צבאי:
צבאי/לאומי
סוג שרות
*יש לצרף תעודת שחרור

מספר אישי

משך השרות בחודשים

* במידה וקיבלת פטור משרות מסיבה רפואית ,צרף מסמכים.
* במידה והנך משרת שרות מילואים פעיל ,צרף אישורים

דרגת שחרור

פרטי התקשרות:
כתובת קבועה למשלוח דיוור:

רחוב

עיר

דוא"ל

מספר

טלפון נוסף

טלפון בבית

מיקוד

טלפון נייד

בשנת הלימודים תשפב אקבל השתתפות במימון לימודי ע"י גוף כלשהו*:
סכום/אחוזי מימון:
לא





מקום עבודתי

•

מנהל הסטודנטים





אחר ,פרט:

•



משרד הבי טחון/צה"ל/ביטוח לאומי

* פיקדון צבאי אינו נחשב מימון

במידה והינך מועסק ,פרטים על מקום העבודה*:

מקום העבודה

תפקיד

שכר ברוטו 3 ,חודשים

יש לצרף תלושי שכר אחרונים/עצמאי :

דו"ח שומה אחרון

* יש לציין כי הנהלת הקמפוס מעודדת סטודנט לעבודה והשתכרות אישית ואינה מונעת קבלת מלגה מסטודנט עובד.

פרטי המשפחה:
לסטודנטים רווקים:

שם האב

עיסוק האב

שם האם

עיסוק האם

שכר ברוטו 3 ,חודשים

יש לצרף תלושי שכר אחרונים/עצמאי :

דו"ח שומה אחרון

יש לצרף תלושי שכר אחרונים/עצמאי :

דו"ח שומה אחרון

שכר ברוטו 3 ,חודשים

לסטודנטים נשואים:

עיסוק בן/בת הזוג

שם בן/בת הזוג

שכר ברוטו 3 ,חודשים

יש לצרף תלושי שכר אחרונים/עצמאי :

ילדים/אחים מתחת לגיל :18

דו"ח שומה אחרון

סטודנט נשוי ירשום את פרטי הילדים ,סטודנט רווק את פרטי האחים

* יש לצרף צילום ספח הילדים ,מתעודת הזהות של הסטודנט/אם הסטודנט

ת.ז.

שם

שם

.1

.6

.2

.7

.3

.8

.4

.9

.5

.10

ת.ז.

אחים/ילדים הנמצאים בשרות צבאי סדיר * :יש לצרף אישור צה"ל

שם

קרבה

מספר אישי

.1
.2
.3

אחים/ילדים הלומדים במוסדות ציבוריים להשכלה גבוהה * :י ש לצרף אישור מוסד הלימודים

שם
.1
.2
.3

ת.ז.

קרבה

מוסד הלימודים

•

למצבים סוציאליים חריגים עליך לצרף אישור רלוונטי (דו"ח סוציאלי או מסמך של רשויות הרווחה)

•

במידה ואתה או בני משפחתך הינם בע לי מצב רפואי חריג ,יש להביא מסמכים מרופא מומחה.

•

סטודנט בודד בארץ ,או מי שהוכר כחייל בודד ,יש להביא אישורים המעידים על כך.

•

סטודנט אשר אינו נמצא בקשר עם הוריו ,או אינו נתמך על ידם ,עליו לתעד זאת בכתב על ידי גורמי
רווחה/בית משפט בלבד.
אישורים על העדר הכנסות
סטודנט/ית ,אב  /אם ,בן /בת הזוג אשר אינם עובדים שכירים ו/או עובדים עצמאיים
יצרפו את האישורים הבאים לשנת 2021
אישור "מעמד לא עובד" ו " -אי תשלום גמלה" מביטוח לאומי ,
אישור לא עצמאי אין תיק במס הכנסה ממס הכנסה

שימו לב :בקשות עם מסמכים חסרים לא יטופלו
ניתן להוסיף מכתב אישי כאן

