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סימוכין124605 :

הנחיות וטפסים להגשת
בקשת מלגת סטודנט
לשנת 0250
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סימוכין124605 :
קריטריונים ומידע לקבלת מלגת לימודים לסטודנטים-1028 -
 .1הקריטריונים להענקת המלגה ,נקבעים לפי המצב הכלכלי של המבקש/ת .הזכאות לקבלת הסיוע
תוערך לפי
המצב היחסי של הסטודנט/ת בהשוואה לשאר המבקשים.
לסטודנטים בפרויקט פר"ח הזכאות תקבע ביחס לשאר הסטודנטים בפרויקט פר"ח .כמו כן ,מלגות
גבוהות יותר .
 .2לא תינתן מלגה לסטודנטים המקבלים סיוע מלא ממקור אחר או פטור מלא משכר הלימוד.
 .3המלגה מהווה ביטוי הערכה של המועצה המקומית מזכרת בתיה לסטודנטים תושבי המקום
המתגוררים ביישוב שנה אחת לפחות.
 .4סטודנטים שימצאו זכאים לקבלת מלגה ,יידרשו לתת מזמנם וכישוריהם למען פעילות חברתית
ביישוב
 .5זכאים לקבלת מלגה  -לומדים במוסדות להשכלה על תיכונית מעל גיל .11
 .6עדיפות תינתן ללומדים לתואר ראשון.
 .7גובה המלגה ייקבע על פי שיקולי הוועדה בהתאם לנתונים שיונחו לפניה בנוגע למצבו הכלכלי של
המועמד.
 .1לא תבחן בקשה ללא כל האישורים הנדרשים בה ובכלל זה צילומי תלושי המשכורת ו/או אישורי
קצבה ,אישור על היקף תכנית הלימודים ,גובה שכר לימוד וההוצאות הנלוות וכל סעיף הנדרש
בבקשה.
 .9מספר הלומדים שיזכו למלגה וגובה המלגה ,ייקבע לפי הסכום שיעמוד למטרה זו מעת לעת.
 .11אישורים ומסמכים שיוגשו לוועדה ,לא יוחזרו .לכן מומלץ לצרף צילום ולא מסמך מקורי.
 .11את טופס הבקשה המלא ,בצירוף האישורים הנדרשים כמפורט לעיל ,יש להחזיר למזכירות
מחלקת החינוך ברח' רוטשילד  37במזכרת בתיה עד לתאריך . 20.2.1028

בקשה שתוגש בלי האישורים הנדרשים לעיל  -לא תטופל ,אישורים נדרשים
שישלחו בנפרד לאחר מסירת הבקשה  -לא יטופלו.

שימו לב -פניות לא תתקבלנה לאחר המועד המצוין20.2.1028 -
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סימוכין124605 :
א .פרטים אישיים
שם משפחה___________ :שם פרטי________ :מס' זהות _________תאריך לידה_________ :
כתובת________________________________________________________________
יישוב

מספר

רחוב

מיקוד

דואר אלקטרוני( :נא למלא בכתב ברור) ___ _____________________________________
טל' ____/__________ :נייד____/__________ :

שירות בצ.ה.ל  :כן  /לא
בעל רכב :כן  /לא

מצב משפחתי :רווק  /נשוי  /גרוש  /אלמן

שירות לאומי :כן  /לא מס' שנים _____

סוג הרכב___________ :

תאריך שחרור__________ :

שנת ייצור( _______ :יש לצרף מסמכי רכב).

לוקח חלק בפרוייקט פר"ח  :כן/לא אם כן היכן_______________ מספר ש"ש _________

ב .פרטי לימוד
מסגרת הלימודים:

אוניברסיטה  /מכון  /מדרשה  /מכללה  /אחר ___________________

שם המוסד ____________________________ :לתואר_________________________ :
תחום/חוג לימודים _______________ :היקף הלימודים ______ :שעות שבועיות (יש לצרף אישורים

מתאימים)
שנת לימוד_________ :

מתוך סה"כ שנים נדרשות להשלמת התואר_______ :

ג .נתונים משפחתיים (ימולא ע"י סטודנטים רווקים)
כתובת ההורים ______________________________________ : :טלפון___/________ :
יישוב

רחוב

מספר

מיקוד

שם האב________ :מקום עבודה ________ :תפקיד _______ :הכנסה חודשית(ברוטו)₪ ________ :
שם האם _______ :מקום עבודה ________ :תפקיד _ ______ :הכנסה חודשית(ברוטו)₪ ________ :
מקורות הכנסה נוספים(:ביטוח לאומי ,פנסיה ,השכרת רכוש ,עסק וכו') הכנסה חודשית(ברוטו)₪ ______ :
יש לצרף צילום מסמכים ובכלל זה צילום תלושי שכר של שלושת החודשים האחרונים וטופס  116אחרון.
עבור עובדים עצמאיים יש לצרף אישור מפקיד השומה על ההכנסה שנקבעה בשנת המס האחרונה.
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אחים ואחיות במשפחה עד גיל  21הגרים עם ההורים ונתמכים על ידם:
גיל

שם

סימוכין124605 :

מקום לימודים/צבא/עבודה

ד .נתונים משפחתיים (ימולא ע"י סטודנטים נשואים ובעלי משפחות)
שם בן/בת הזוג _______ :עובד/ת  /לא עובד/ת (כולל עבודות זמניות) סטודנט/ית
מקום עבודה______________ :תפקיד _____________ :הכנסה חודשית (ברוטו)₪ ______ :
מקום לימודים __________ :תחום/חוג לימודים ______________ :היקף הלימודים____ :ש"ש
ילדים עד גיל :21
שם

גיל

מקום לימודים/צבא/עבודה

ה .פירוט הוצאות חודשיות
מהות ההוצאה

סכום חודשי

פירוט מסמך נדרש

שכר לימוד (שנתי)

₪

אישור ממקום הלימוד

שכר דירה :מעונות  /דירה  /חדר

₪

אישור/חוזה

הוצאות לימודים שוטפות

₪

הוצאות נוספות:
______________________

₪
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סימוכין124605 :
ו .פירוט הכנסות
פירוט

מקור ההכנסה

סכום חודשי

מקום העבודה/פנסיה

₪

קצבה/גמלה

₪

מלגות

₪

מקורות נוספות:
___________________

₪

קיבלתי  /לא קיבלתי בעבר מלגה ללימודים מהמועצה המקומית מזכרת בתיה.
בתמורה למלגה שקיבלתי השתתפתי בפעילות חברתית שנדרשה ממני בתחום_______________ :
במסגרת ___________________ :בהיקף של _____ :שעות שבועיות  /שנתיות.
ז .פרטים נוספים (פרטים ונושאים נוספים שברצונך להביא לידיעת הוועדה)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ח .הצהרת הסטודנט/ית
 .1הנני מצהיר/ה שקראתי את כל התנאים לקבלת המלגה וכי הפרטים שמסרתי הם מדויקים ,נכונים
מתחייב/ת להודיע לוועדה על כל שינוי שיחול במצבי האישי ו/או הכלכלי

ומלאים ,הנני
בהתאם להצהרתי זו.

 . 2ידוע לי שמסירת פרטים לא נכונים או לא מדויקים יכולה לשמש עילה לשלילת זכותי לקבלת
הסיוע ודרישה להחזר כספי המלגה.
 . 3אני מתחייב/ת לעמוד בתנאים הנדרשים לקבלת המלגה בהתאם לטופס הקריטריונים והמידע
שקיבלתי ובכלל זה להשתתף בפעילות חברתית שתידרש ממני בתמורה לסיוע
_____________________
שם ומשפחה

____________
חתימה
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