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 תשפ"א -תש"פבקשת מלגות לימודים לשנת הלימודים 

 המועצה המקומית קרית עקרון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הנך מתבקש/ת למלא בקשה זו בעט, במלואה ובמדויק. 

 יש לצרף את האישורים הנדרשים במלואם.

  לא תידון כלל. הבקשסמכים הרלוונטיים אותה טופס שלא ימולא כנדרש או שלא צורפו המ

פרח דנקו, רכזת קהילה צעירים וחוגים במתנ"ס באמצעות לידי  0303//03/3להזכירך המועד להגשת הבקשה 

 המייל המופיע בתחתית הבקשה.

  פרטים אישיים

 שם משפחה:

 

 ארץ לידה: תאריך לידה: ז  /  נמין:    שם פרטי:

 כתובת מגורים:

 דוא"ל:

 

 

 
 להלן קריטריונים לזכאות: 

 (לצלם ולצרףחובה )ע"פ ת.ז + ספח. –( 8112רית עקרון )לכל הפחות מינואר תושב/ת ק .1

סטודנטים בני היישוב שהעבירו את כתובתם לצורכי לימודים ואינם נשואים נדרשים להוכיח  .8
 שהוריהם תושבי קרית עקרון באמצעות ת.ז + ספח )של הוריהם(. 

סטודנט/ית לתואר ראשון ומעלה במוסד בישראל המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בשנת  .3
ע"י משרד החינוך ו/או משרד הכלכלה  תשע"ו, או סטודנט/ית לתואר/תעודה במוסד שמוכר

 חודשים לפחות.  82בתכנית לימודים הנמשכת 

שעות שבועיות לפחות, על הלומדים באוניברסיטה הפתוחה ללמוד  18על המועמדים ללמוד  .2
 קורסים בסמסטר.  3קורסים בשנה או  5לפחות 

מלגה תינתן לבעלי הכנסה שלא יעלה על גובה שכר מינימום, לבעלי משפחות החישוב יעשה  .5
 (תלושים אחרונים 3יש לצלם ולצרף )בהתאם להכנסות משק הבית וסך הנפשות. 

שעות  31תמורת המלגה, יצטרך כל סטודנט/ית להתנדב בפעילות קהילתית התנדבותית במשך  .6
ז תשרי כ"חמישי יום   15/11/81לא יאוחר מתאריך לפחות. סיום ההתנדבות צריך להיות 

 תשפ"אה
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 שירות צבאי או שירות לאומי

  -חובה עד -חובה מ

 

  -קבע עד -קבע מ

 

 )הקף בעיגול את המתאים(שירות צבאי / בשירות לאומי 

 

 פרטים על הלימודים

 האוניברסיטה / המכללה: 

 

 עיר:

 

 מסלול לימודים: 

 

 סוג התואר: ראשון/שני/שלישי /אחר פרט_______

 שנה: 

 / רביעית ראשונה  /  שנייה /  שלישית 

 

 

 _________ ש"חגובה שכר לימוד שנתי:  

 

 _______האם אתה מתגורר/ת במעון סטודנטים? 

________ אם כן, מה התוספת לתשלום השנתי? 

 ש"ח

 

 

 

 

 

  מצב משפחתי:

 רווק / נשוי + _______

 אחר______________

נייד איש קשר  נייד  אישי: טלפון בית:

 נוסף:
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 עבודה והכנסה במהלך לימודיך

 ₪.מקום העבודה, שכר חודשי נטו ____________________ 

 ₪ . לסטודנט נשוי: שכר חודשי נטו )של שני בני הזוג( ________________ 

 

 מעורבות קהילתית בקרית עקרון: 

 ולהגישם בטופס המיועד והחתום שימסר 51/53/03ות בקהילה יש להשלים לא יאוחר מה שעות ההתנדב 03את 

 למלגאי  לאחר אישור הזכאות למלגה ע"י מנהל/ת מרכז הצעירים במתנ"ס שבשבט.

 

 בריבוע בהתאם למסמכים שהוגשו(:  V)נא לסמן יש לצרף את המסמכים הבאים: 

 .)צילום תעודת זהות + ספח )אין זכאות לסטודנטים שלא גרים ביישוב ע"פ ת.ז 

 .אישור לימודים חתום 

 אישור על מס' שעות שבועיות 

 לבעלי משפחות יש להגיש אישורי הכנסה של שני בני הזוג.  -אישורי הכנסה 

 לא תאושר ! ! ! –בקשה שלא יצורפו אליה כל המסמכים המבוקשים 

 פנייה לוועדת חריגים:

, מוזמן לרשום כאן מדוע לדעתו/ה הוא/היא זכאי/ת למלגה למרות  0,4,1סטודנט אשר לא עומד באחד מהסעיפים 

 שלא עומד בתנאים הנ"ל. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

. 

 אני מצהיר/ה בזה שכל הפרטים שמסרתי שמסרתי מלאים, נכונים ומדויקים

 

________________                   _________________                   ______________ 
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תאריך                                        שם                          

משפחה  ופרטי                                      חתימה
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