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 תטופס בקשה למלגת לימודים במסגרת הענקת מלגו  
 תשפ"ג לשנה"ל  ן המקומית אבו סנאתושבי המועצה סטודנטים ל

 

לשנה"ל   המלגות  הענקת  הליך  המועצה    תשפ"גבמסגרת  תעניק  אבו  ,  הפיס    נאן סהמקומית  מלגות ומפעל 

 מפורט להלן במסמך זה. שדנטים כפי לסטו

 

 :כללי .א

 

, למלא את במסמך זהם לעמוד בקריטריונים המפורטים  יש נדרלמלגה  ה  גיש בקשסטודנטים המעוניינים לה  .1

 טופס הבקשה במלואו ולצרף אליו את האישורים והמסמכים הנדרשים כפי שיפורט להלן. 

עפ"י רישום בתעודת הזהות ואשר מתגורר בפועל בתחומי המועצה ברציפות   -  במסמך זה "תושב המועצה" .2

  .שהגשת הבקבשנתיים האחרונות שקדמו לה

 במועצה או דרך אתר הרשות .  במחלקת החינוךטופס הבקשה ניתן לקבל את  .3

 2220/11/20     עד לתאריך מחלקת החינוך,ביש להגיש במשרדי המועצה,  ותאת הבקש .4

 להגיש בקשה למלגה אחת בלבד מן המלגות המפורטות להלן. רשאי תושב המועצה  טנכל סטוד .5

 

 :תשפ"ג סוגי המלגות לשנה"ל   .ב

 

ת  או קהילתיחברתית  תנדבות שנתיות בפעילות  שעות ה  401  -הניתנת בתמורה ל  ₪,  10,000  ל סך ע  -א  מלגה .6

 .ברשות המקומית ובמוסדותיה  

 לעיל .  4בסעיף ן מצוימועמד למלגה זו חייב למלא טופס בקשה ולהגישו כ

ופרה ₪,    10,000על סך    -  ב  המלג .7 הפיס  של הרשות המקומית מפעל  ו ח"ניתנת בשותפות  בזכאות  ,  מותנית 

ומלאה   רגילה  פר"ח  למלגת  של  הסטודנט  ועוד    שעות  120בהיקף  פר"ח  חברתית שעות    20חונכות  פעילות 

סטודנט שלא השלים את   .אבו סנאן בלבד  יתושב  יםאישית לתלמידהחונכות  ה    ,ברשות המקומית  קהילתית  

 .יחסי ן, גם לא באופלמלגה זו , לא יהיה זכאיה חובותיו הנדרשות למלגמלוא 

 . למחלקת החינוך בישובאו ר"ח פלמשרדי ניתן לפנות לפרטים נוספים: 

 היה זכאי רק למלגה אחת מבין השתייםהערה : סטודנט י
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 בקשות למלגה א בלבד : הלהגשת קריטריונים   .ג

 

 : הבאיםתנאי סף  בכלמחויבים לעמוד  שה למלגה,להגיש בק מעונייניםסטודנטים ה

 . יל( לע רתהדגה )כ תושבי המועצההינם  .8

במוס  סטודנטים .9 עלהלומדים  לימוד  ומכללות    דות  אוניברסיטאות  והמוכרות  בארץ  תיכוניים,  המאושרות 

 הלומדים את המקצועות הבאים :  והמל"ג  ע"י

, הנדסת מחשבים   , הנדסת תוכנה  , הנדסת חשמל  ,    , מתמטיקה  , פסיכולוגיה  , סיעוד פיסיקה    רפואה 

 ה .רפוא ארמקצועות פ

 ' .הלומד לתעודת הנדסאי לא זכאי למלגה מסוג אסטודנט הערה : 

 . תאושרנהלא   –ם הנ"ל בכל הקריטריוני תעמודנה  בקשות שלא                               

 

 

    הבאים:והאישורים לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים  .ד

                                                                       

 טופס בקשה מלא וחתום כנדרש;  .10

 ; צילום ת"ז )כולל ספח(  .11

 תמונת פספורט עדכנית; .12

 ; כירות היישובורים ממזאישור מג .13

 ט העובד ( ם של ההורים ) או של הסטודנהאחרוני  שכרשלושת תלושי ה .14

 אחרון  106 פסטו .15

 + מצב אקדמי תקין   יטה/מכללהברסונימהא  תשפ"גי לשנה"ל  כנעדאישור לימודים  .16

 לום שכ"ל; תשעל ה אישור/קבל .17

 (; בלבדלמלגה ב  למגישים בקשהפר"ח ) פרויקטאישור התקשרות עם  .18
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 תנאי ההליך  –  הצהרת המועמד .ה

 

 המועמד מצהיר בזאת כי הוא מסכים לדברים האמורים להלן: 

 ונה הסטודנט המגיש ע מלגה, גם אם  ות אצל המועצה למתן  ס המועמדות כדי ליצור התחייבאין במילוי טופ .19

ובהגבמלואם  הבקשההמופיעים בטופס  ם  יטריוניעל הקר ידוע למועמד, שאין במילוי הטופס  כן  שתו . כמו 

 על קבלת המלגה. כלפי המועצה  טענת הסתמכות ר בכדי ליצו

ו עמידה בכל  או ביצוע חונכות ו/אאין במילוי הבקשה ו/המועצה, ו ועדת המלגות שלאישור    מתן המלגה טעון .20

 יבות המועצה למתן המלגה. עת, משום התחיבעו ו/או שייקבעו מעת להקריטריונים שנק

יונים  או להוריד ו/או לשקלל את מלוא הנתונים/קריטראית להוסיף ו/המועצה שומרת על זכותה ותהא רש .21

הבלע דעתה  שיקול  לפי  חלקם  את  להעניק ו/או  ההחלטה  כי  )מובהר  אחרת  ו/או  מוקדמת  הודעה  ללא  די, 

של המועצה, ההחלטה הינה סופית בלא   וני, הינה החלטה שבשיקול דעתה הבלעדיה לפלוני ולא לאלממלג

 (.או מי מטעמו דטה מטעם המועמלהשיג על ההחלכולת י

דעת המועצה, ואשר נמסרה על במידה ותתגלה הצהרה כוזבת או שאינה נכונה אובייקטיבית בפרט מהותי ל

עם  השבת כספים מהמועמד בכל עת, ובשל כך  ידי המועמד בטופס זה, הרי שהמועצה תהא זכאית לדרוש  

 יהיה מחויב להשיבם למועצה לאלתר.המועמד קבלת הדרישה מטעם המועצה  

 
_______________ __________________                                    ___ 

 ימה חת  תאריך                                                                          
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 ( בלבד 'מלגה א ) תשפ"ג טופס בקשה למלגה לשנה"ל 
 

 פרטים אישיים:  . ו
 

 __   ________________תעודת זהותמספר   משפחה __________  _______ שם __
 

הגשת הבקשה ובעת הגשת  יים שקדמו לכתובת קבועה בשנת
 _________הבקשה:_____________________________________________

 
 ____________________בית, דירה שכורה אחר(________ –)פרט כתובת מגורים 

 
 ____בת דוא"ל ______________ כתו ________ית ______ נייד __ מס' טלפון בב 

 
 __________דים _________________מצב משפחתי _______________ מס' יל 

 
 __ מועסק כן/לא הורים: שם האב ____________ מקצוע ______________

 
 וע _______________ מועסקת כן/לא שם האם ___________ מקצ               

 
 _____________ מס' טלפון _______________כתובת _____________                

            
 ____________________________________אחיות שגרים בבית ___/מס' אחים

 
 : פרטי חשבון בנק

 
 __ הבנק: ____________שם 

 
 מס' סניף: ______________ 

 
 שבון: _____________  מס' ח

 
 השכלה:

 
 ____________________תעודת בגרות_________תובת בית ספר תיכון _____________שם וכ

 
 ____________________________________ודמים _______________לימודים אקדמיים ק

 
 ______________________________________ם _________________תחומי לימוד נוכחיי

 
 _____________________________________________שם מוסד החינוכי וכתובתו _____

 
 ______________שוערת ____________שנת לימוד _______________ שנת סיום לימודים מ

 
 "ב קבלה על תשלום()מצ ש"ח גובה שכ"ל בשנת הלימודים ___________

 
 _________________________________________הוגשה בקשה למלגות נוספות כן/לא פרט 

 
 :ת המידעבדבר נכונו  הצהרת המועמד

 נכון.הריני מודע ומצהיר כי המידע שנמסר על ידי הינו אמת ו 

למי מטעמה לבדוק   מנת לאפשר למועצה אועל הנוגע למידע שנמסר על ידי  ה מהווה ויתור על סודיות בכל חתימה על מסמך ז

 . בטופס זה  ע שנמסר על ידיאו לאמת כל פרט מיד

 
 

_______                      __________                 _________________ 
 ה מית ח                                                       תאריך                    


