
 
 

 טופס בקשה למלגת לימודים במסגרת הענקת מלגות
 ולתושבי המועצה האזורית באר טוביה לשנה"ל תשע"

 
 סוגי מלגות: לושהקיימים ש

עפ"י ספח תעודת  ,לכל סטודנט תושב₪  750מלגת מועצה כללית ע"ס  .א
המועצה ברציפות בשנתיים האחרונות הזהות ואשר מתגורר בפועל בתחומי 

 ה, הלומד במוסד לימודים על תיכוני מוכר, אושקדמו להגשת הבקש
כולל )והמוכרות ע"י המל"ג בארץ לות המאושרות אוניברסיטאות ומכל
 .(לימודי תעודה וקד"צ

שעות התנדבות בפעילות המתמיד  120תמורת ₪,  1,500מלגת מועצה ע"ס  .ב
 של המועצה.

₪  5,200כהשלמה ובשיתוף עם מלגת פר"ח בסך ₪  1,500מלגת מועצה ע"ס  .ג
המותנית בזכאות למלגת פר"ח רגילה והכוללת בין היתר ₪,  6,700ובסה"כ 

שעות )עזרה בהכנת  120חונכות אישית לתלמיד תושב המועצה בהיקף של 
חה"צ, שיעורי בית, סיוע לתלמיד עם מוגבלות בתוך המסגרת החינוכית או א

באר  פר"ח לתלמידי המועצה האזורית תרכז –חונכות לילד בתחום החברתי( 
 054-4556256נועה ברנע טוביה: 

 * מובהר במפורש כי אין כפל מלגות מועצה.
  .** מספר המלגות מוגבל

 לפחות בגובה המלגה.שור המוסד הלימודי על תשלום שכ"ל, *** בכפוף להצגת אי
 קריטריונים כלליים להגשת בקשות למלגות:

 שורי לימודים בקשות לא ייבחנו על ידי המועצה אלא אם הוגשו בצירוף אי
מטעם מוסדות לימוד על תיכוניים, אוניברסיטאות ומכללות המאושרות 

 15/3/16ובכפוף להגשתן עד ולא יאוחר מיום  והמוכרות ע"י המל"ג.

  או פטור משירות, למעט בכל השלמת חובת שירות בצה"ל או שירות לאומי
 )ראה אישורים נדרשים(.הנוגע לעתודאי וקד"צ 

 אליו הגיש את הסטודנט עבור לימודיו במוסד אשר  וכספי המלגות ישמש
 את הבקשה.

 המועמד מצהיר כי ידוע לו והינו מסכים לכך, כי:
  ,אין במילוי טופס המועמדות כדי ליצור התחייבות אצל המועצה למתן מלגה

גם אם המקרה ונתוניו עונים במלואם על הקריטריונים שנמסרו ע"י 
ן במילוי הטופס ובהגשתו בכדי ליצור המועצה. כמו כן ידוע למועמד, שאי
 כלפי המועצה משום טענת הסתמכות.

  יכול ולא תינתן מלגה כלשהי, וכי מתן המלגה טעון אישור המועצה, וכי אין
במילוי הבקשה ו/או ביצוע חונכות ו/או עמידה בכל הקריטריונים שנקבעו 

 ו/או שייקבעו מעת לעת, משום התחייבות המועצה למתן המלגה.

 עצה שומרת על זכותה ותהא רשאית להוסיף ו/או להוריד ו/או לשקלל המו
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 

 ית בלא יכולת להשיג על ההחלטה מטעם המועמד(.הינה סופ

  במידה ותתגלה הצהרה כוזבת או שאינה נכונה אובייקטיבית בפרט מהותי
לדעת המועצה, ואשר נמסרה על ידי המועמד בטופס זה, הרי שהמועצה 
תהא זכאית לדרוש השבת כספים מהמועמד בכל עת, והמועמד שקיבל 

 הכספים ישיבם לאלתר לידי המועצה.
 

__________________                                    __________________ 
 תאריך                                                           חתימה            

 
 תמונת
 פספורט

 דכניתע



 
 פרטים אישיים:

 
 שם _________ משפחה __________ מספר תעודת זהות _____________

 
מו להגשת הבקשה ובעת הגשת כתובת קבועה בשנתיים שקד

 הבקשה:_____________________________________________
 

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

 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: _____________ 
 

 השכלה:
 שם וכתובת בית ספר תיכון _________________תעודת בגרות_________

 
 לימודים אקדמיים קודמים _____________________________________

 
 וד נוכחיים ________________________________________תחומי לימ

 
 שם מוסד החינוכי וכתובתו ____________________________________

 
 שנת לימוד _______________ שנת סיום לימודים משוערת ____________

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

 
לצרף חובה ____ )(_____________ומשך השירות מקום) שרות צבאי

 (/פטוראישור
 

 הוגשה בקשה למלגות נוספות כן/לא פרט __________________________
 :הצהרת המועמד

 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, 

מנת לאפשר למועצה או למי מטעמה לבדוק או לאמת כל פרט מידע שנמסר  על
 על ידי.

 
_________________                                       _________________ 

 תאריך                                                              חתימה          



 
 
 

 :תנדבות במועצהאו ה אישור ביצוע חונכות
 
 

 שם החניך _________________  יישוב _______________________
 

 תאריכים ושעות חונכות ____________________________________
 

_____________________________________________________ 
 
     _____________________________________________________ 

 
 _______________________________ סטודנטהפעילות שביצע האור ית
 
     _____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 שם המאשר _______________________ תפקיד _______________
 
 
 
 
 
 

_____________________                     __________________ 
 יך                                                חתימהתאר           
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