תמונת פספורט
עדכנית

טופס בקשה למלגת לימודים במסגרת הענקת מלגות
לסטודנטים תושבי המועצה המקומית יסוד המעלה לשנה"ל תשפ"ב
במסגרת הליך הענקת המלגות לשנה"ל תשפ"ב ,תעניק המועצה המקומית יסוד המעלה מלגות לסטודנטים כפי
המפורט להלן במסמך זה.
לקבלת החומר וטפסים להגשה לבקשת מלגה  ,יש לשלוח מייל לכתובת . yaarazk@gmail.com :
כלל מסמכי המלגה יוגשו למועצה בתאום טלפוני עד לתאריך .1/11/2021
א .כללי :
 .1סטודנטים המעוניינים להגיש בקשה למלגה להלן נדרשים לעמוד בקריטריונים המפורטים במסמך זה ,למלא את טופס
הבקשה במלואו ולצרף אליו את האישורים והמסמכים הנדרשים כפי שיפורט להלן.
ב .מלגת סטודנטים לשנת תשפ"ב תתקבל לפי הפרוט הבא:
 ₪ 1000יוענקו ע"י המועצה המקומית יסוד המעלה
 ₪ 5000יוענקו ע"י מפעל הפיס
 ₪ 4000ע"י פר"ח ,שגרירי רוטשילד ,איילים או כל גוף מוכר למלגות אחר שיוגש לאישור המועצה ע"י הסטודנט.
חובה! (באחריות הסטודנט להירשם לפרויקט ההתנדבות ).
לצורך כך על הסטודנט לבצע סך של  140שעות התנדבות עפ"י החלוקה הבאה:
 120שעות התנדבות בפר"ח או גוף מוכר אחר שיוגש לאישור המועצה ע"י הסטודנט.
 20שעות התנדבות לקהילה במועצה מקומית יסוד המעלה במגוון תחומים.
הערות חשובות:
 קיימת חובה להציג אישור על ביצוע שעות המחייבות וקבלת סכום המלגה ע"ס ₪ 4,000
לפחות(.פר"ח/שגרירי רוטשילד וכדו')
 שעות התנדבות אלה הינם חובה ותנאי לקבלת המלגה .על הסטודנט לדאוג להעביר עד סוף כל חודש ,עד
לחודש מאי  2022דיווח התנדבות חודשי חתום ע"י הגוף בו מתנדב.
 קבלת המלגה מהגוף המממן צריכה להתבצע עד לתאריך .30/4/22
 קבלת חלק המועצה במלגה מותנה בהגעת הסטודנט לטקס קבלת מלגות בתאריך .7/4/22

ג.

קריטריונים להגשת הבקשות למלגות:

 .1הסטודנטים הינם תושבי המועצה ו/או הוריהם מתגוררים במועצה המקומית יסוד המעלה.
 .2במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשפ"ב ( )2021-2022הסטודנטים ילמדו באחת המסגרות הבאות:
 במוסד המוכר ע"י המל"ג ,לתואר אקדמי (ראשון או שני) המוכר ע"י המל"ג או ללימודי תעודת הוראה
המוכרת ע"י המל"ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט .סמסטר א' וסמסטר ב'.
 הסטודנטים ילמדו לקורסים המתוקצבים ומפוקחים ע"י האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה – משרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים* ,למעט סטודנטים אשר קיבלו השתתפות בשכר הלימוד במסגרת
"תכנית השוברים".
 הסטודנטים ילמדו בבתי ספר על תיכוניים לאמנויות המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט.
 הסטודנטים ילמדו בכיתות י"ג -י"ד בחינוך טכנולוגי על-יסודי בבתי ספר המאושרים על ידי משרד החינוך.
 הסטודנטים ילמדו בסמינרים להוראה המפוקחים ע"י משרד החינוך
 .3בוגרי שרות צבאי מלא או שרות לאומי או בעלי פטור משירות ביטחון מכוח חוק שירות ביטחון (נוסח משולב  -התשמ"ו
 ,)1986למעט בכל הנוגע לעתודאי/קד"צ.
 .4הגשת אישור השתתפות בפרויקט פר"ח /שגרירי רוטשילד/איילים או אישור גוף מוכר למלגות המבוצע בו מינימום
 120שעות התנדבות ,וקבלת מינימום  ₪ 4,000מלגה עד לתאריך  .30/4/22כל גוף יעבור אישור המועצה לפני קבלת
אישור השתתפות במלגה.
על הסטודנט להגיש לא יאוחר מתאריך  30/4/2022אישור על העברת מלגה ע"ס  ₪ 4,000מידי הגוף המעביר.
בקשות שלא תעמודנה בכל הקריטריונים הנ"ל – לא תאושרנה.
ד .לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים והאישורים הבאים:
 .1טופס בקשה מלא וחתום כנדרש;
 .2צילום ת"ז (כולל ספח);
 .3תמונת פספורט עדכנית;
 .4צילום פנקס חוגר/מילואים/שחרור או אישור על שירות לאומי או פטור.
 .5אישור לימודים עדכני לשנה"ל תשפ"א ממוסד הלימודים.
 .6אישור/קבלה על תשלום שכ"ל;
 .7אישור על ניהול חשבון בנק/שק מבוטל.
 .8נספח  1לטופס זה  -אישור מתנדב במועצה המקומית יסוד המעלה ,חתום כנדרש .

 .9הצהרת המועמד – תנאי ההליך
המועמד מצהיר בזאת כי הוא מסכים לדברים האמורים להלן:
 .1אין במילוי טופס המועמדות כדי ליצור התחייבות אצל המועצה למתן מלגה ,גם אם הסטודנט המגיש עונה במלואם
על הקריטריונים המופיעים בטופס הבקשה .כמו כן ידוע למועמד ,שאין במילוי הטופס ובהגשתו בכדי ליצור טענת
הסתמכות כלפי המועצה על קבלת המלגה.
 .2כל התנאים לקבלת המלגה נקראו על ידי  ,וידוע לי כי במידה ולא יתקיימו כל התנאים ,לא אוכל לקבל המלגה.
 .3מתן המלגה טעון את אישור ועדת המלגות של המועצה ,ואין במילוי הבקשה ו/או ביצוע חונכות ו/או עמידה בכל
הקריטריונים שנקבעו ו/או שייקבעו מעת לעת ,משום התחייבות המועצה למתן המלגה.
 .4המועצה שומרת על זכותה ותהא רשאית להוסיף ו/או להוריד ו/או לשקלל את מלוא הנתונים/קריטריונים ו/או את
חלקם לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ללא הודעה מוקדמת ו/או אחרת (מובהר כי ההחלטה להעניק מלגה לפלוני ולא
לאלמוני ,הינה החלטה שבשיקול דעתה הבלעדי של המועצה ,ההחלטה הינה סופית בלא יכולת להשיג על ההחלטה
מטעם המועמד או מי מטעמו).
 .5במידה ותתגלה הצהרה כוזבת או שאינה נכונה אובייקטיבית בפרט מהותי לדעת המועצה ,ואשר נמסרה על ידי
המועמד בטופס זה ,הרי שהמועצה תהא זכאית לדרוש בשל כך השבת כספים מהמועמד בכל עת ,ועם קבלת הדרישה
מטעם המועצה המועמד יהיה מחויב להשיבם למועצה לאלתר.
 .6המועצה באמצעות ועדת מלגות תעניק עדיפות למתן מלגות ללומדים במוסדות ההשכלה באזור הגליל .

__________________
תאריך

__________________
חתימה

 .7פרטים אישיים:
שם _________ משפחה __________ מספר תעודת זהות__________________

כתובת קבועה בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה ובעת הגשת
הבקשה______________________________________________________:

כתובת מגורים (פרט – בית ,דירה שכורה אחר)____________________________

מס' טלפון בבית ______ נייד _____________ כתובת דוא"ל _______________

מצב משפחתי _______________ מס' ילדים ___________________________

הורים :שם האב ____________ מקצוע ________________ מועסק כן/לא

שם האם ___________ מקצוע _______________ מועסקת כן/לא

כתובת ______________________ מס' טלפון ___________________

מס' אחים/אחיות שגרים בבית _______________________________________

פרטי חשבון בנק

שם הבנק______________ :

מס' סניף______________ :

מס' חשבון_____________ :

 יש לצרף אישור עלניהול חשבון/שק מבוטל

השכלה:
שם וכתובת בית ספר תיכון _________________תעודת בגרות_________________________

לימודים אקדמיים קודמים ___________________________________________________

תחומי לימוד נוכחיים _______________________________________________________

שם מוסד החינוכי וכתובתו __________________________________________________

שנת לימוד _______________ שנת סיום לימודים משוערת __________________________

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

שרות צבאי (איפה וכמה זמן)_________________ (חובה לצרף אישור /פטור /תצהיר חתום)

הוגשה בקשה למלגות נוספות כן/לא פרט _________________________________________

הצהרת המועמד בדבר נכונות המידע:
הריני מודע ומצהיר כי המידע שנמסר על ידי הינו אמת ונכון.
חתימה על מסמך זה מהווה ויתור על סודיות בכל הנוגע למידע שנמסר על ידי על מנת לאפשר למועצה או למי מטעמה
לבדוק או לאמת כל פרט מידע שנמסר על ידי בטופס זה.

_________________
תאריך

_________________
חתימה

נספח 1
התחייבות לביצוע שעות התנדבות  /התמחות:
מהי התמחותך במסגרת לימודי התואר . ___________:

תחומי התנדבות  /התמחות;
עלייך לסמן לפחות  2תחומי התנדבות/התמחות ;
 חינוך (גיל הרך ,יסודי ,תיכון)
 רווחה ( משפחות ,וותיקים ,בעלי מוגבלויות)
 תרבות ופנאי – אירועים ,חוגים ,ופעילות בלתי פורמאלית( גיל הרך ,ילדים ,נוער ,צעירים ,וותיקים)
 איכות הסביבה ושיפור פני המושבה (פעילות הסברה ועבודות משק) *
 ביטחון וחירום – (תמיכה בהכנת הרשות לשעת חירום)
* שעות ההתנדבות הנדרשות בתחום איכות הסביבה ושיפור פני המושבה הינן  20שעות.

 .1אני מצהיר כי אבצע את המוטל עליי במסגרת שעות ההתנדבות  /התמחות בכל תחום בו
תחליט ועדת המלגות וכי אם ימצא כי לא ביצעתי את כל השעות הנדרשות בצורה מיטיבה
תישלל ממני הזכות למלגה ואף הרשות תהא זכאית לדרוש כספים ששולמו מראש.
 .2אני מצהיר כי אמלא אחר המוטל עליי במסגרת שעות ההתנדבות  /התמחות בהתאם
להוראות הממונה עליי במסגרת שעות ההתנדבות  /התמחות.

_____________
שם מלא

_______________
ת"ז

________________
חתימה

