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ח' כסלו תשע"ה
 89נובמבר 4941

טופס בקשת מלגת לימודים לסטודנטים תשע"ה
"בני/בתי! אם חכם לבך ,ישמח ליבי גם אני!

(משלי כ"ג)

הקריטריונים לזכאות לקבלת מלגת סטודנטים לשנת הלימודים תשע"ה הם:
 .4סטודנט7ית תושב7ת כפר-יונה או סטודנט7ית שהתגורר7ה בישוב עד מועד תחילת הלימודים
(יש לצרף תצלום ספח מתעודת הזהות).
 .4סטודנט7ית שסיים שירות צבאי או שירות לאומי( .למעט פטור רפואי משירות).
 .8סטודנט7ית עתודאי זכאי.
 .1סטודנט7ית המשלם שכר לימוד במוסד אקדמי מוכר -יש להגיש קבלות על תשלום שכר
הלימוד.
 .5סטודנט7ית הלומד7ת לתואר ראשון או הנדסאי בלבד.
 .6סטודנט7ית עד גיל  85שנים.
 ./סטודנט7ית זכאי7ת למלגה שנה אחת בלבד.
 .9סטודנט אשר אינו עובד במשרה מלאה.
 .0סטודנט אשר הכנסות הוריו אינן עולות על  450999ברוטו (יש לצרף תלושי שכר).
 .49סטודנט7ית הזכאי7ת למלגה יתרום שעות חונכות לתלמידי הקהילה.
הענקת המלגה מותנית בתרומה בת  52שעות שתתבצע עד סוף דצמבר .5022
 .44סכום המלגה שנקבע על ידי וועדת המלגות הינו .₪ 80999
 .44סטודנט אשר עונה לקריטריונים ובקשתו תידחה השנה עקב גמר תקציב מלגות 0יהא זכאי
להיות בראש רשימת הזכאים לשנת הלימודים הבאה.
ניתן להגיש בקשה לקבלת מלגת לימודים באמצעות טופס הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים.
ניתן להוריד את טופס הבקשה באתר האינטרנט של המועצה המקומית כפר יונה:
www.kfar-yona.muni.il
לפרטים ולשאלות נוספות ניתן לפנות לרכזת המלגות רחל לדאני בטלפון 00-6012208 :או במייל:
rachell@kfar-yona.org.il
מועד אחרון להגשת הבקשות :ינואר 5102
גמר מחויבות עד סוף דצמבר 5102

לתשומת ליבכם:
 וועדת חריגים תדון בבקשות מיוחדות.
 בקשות אשר יהיו חסרות את כל המסמכים הנדרשים ,כמו כן טפסים שלא ימולאו כהלכה לא ידונו
וידחו על הסף.
בכבוד רב
ועדת מלגות יישובית
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תאריך_______________ :
לכבוד
אגף החינוך
כפר-יונה
הנדון :מלגות סטודנטים תשע"ה
אני ________________ פונה אליכם בבקשה להעניק לי מלגת לימודים לשנת הלימודים תשע"ב.
במגמה ______________
ד
ג
ב
א
הנני תלמיד7ה לתואר ראשון7הנדסאי שנה
במוסד___________________________________________________
משלם שכר לימוד על סך ____________ש"ח לשנה  -יש לצרף קבלות על תשלום שכר הלימוד.
תאריך תחילת הלימודים בשנת תשע"ג __________ תאריך סיום הלימודים __________ לתואר
ראשון7הנדסאי .מספר ימי הלימוד בשבוע ________ .מספר השעות השבועיות שאני לומד7ת _______.

נא לסמן בהתאם  Xאו 
( ) הנני מצהיר בזאת שאינני משתכר7ת שכר חודשי במשרה מלאה וקבועה.
( ) הנני מצהיר בזאת שלא קיבלתי מלגה ממועצת מקומית כפר יונה בשנים עברו.
( ) הנני מצהיר בזאת שאני לוקח על עצמי מחויבות לתרומה מלאה של  45שעות חונכות כפי שסוכם ביני
לבין הרשות המקומית.
( ) הנני מודע כי המלגה תותנה בהשתתפות בסדנת הכשרה אשר תתקיים לפני קבלת החונכות – בהיקף של 1
שעות.
( ) אחת המלגות מוקצית לתפקיד ריכוז הסטודנטים וניהולם – הנני מעוניין למלא תפקיד זה תמורת סכום
המלגה.
רצ"ב המסמכים הנדרשים לשם בדיקת הבקשה:
א .אישור לימודים מהמוסד האקדמי.
ב .אישור המעיד על הסדרת תשלום שכר הלימוד בצירוף קבלות.
ג .צילום תעודת זהות.
ד .תלושי שכר של ההורים 0של הסטודנט.
מידע אישי לצורך שיבוץ:
תחביבים 0כישורים וידע בתחומים שונים:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
הקף בעיגול ופרט :ניסיון בחונכות  7בהדרכה בעבר:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

תאריך______________

חתימת הסטודנט7ית__________________
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נא להעביר מסמך זה יחד עם טופס הבקשה .
נא למלא את הפרטים הנדרשים מטה (על מנת להעביר את המלגה לחשבון הבנק
שלך).
שם פרטי ומשפחה ___________________
שם הבנק _________________________
מספר הבנק________________________
מספר סניף ________________________
מספר חשבון_________________________
כתובת הסטודנט7ית _______________________________________
(חובה לצרף צילום תעודת זהות של מגיש הבקשה)
מייל __________________________________:
טלפון (בית) ___________________________ :
טלפון נייד_____________________________ :
חתימה___________________________ :
* חובת חתימה על "כתב התחייבות לשמירה על סודיות" המצורף בזה.

***
חלק זה ימולא ע"י אגף החינוך
החלטת הוועדה:
א .להעניק מלגת סטודנטים.
ב .לדחות את הבקשה.
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כתב התחייבות לשמירה על סודיות
לכבוד
עיריית כפר יונה

אני הח"מ _______________ נושא7ת ת.ז ________________ .המשמש7ת בתפקיד סטודנט-חונך
מתחייב בזה כלפי המועצה המקומית כפר יונה 0כדלקמן:
.4

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע שיש בו משום פגיעה בפרטיות תלמידי וצוותי
החינוך וזאת לרבות 0מצבם הרפואי 0פרטיהם האישיים ומצבם הכלכלי ו7או הסוציאלי 0אשר
יגיע לידיעתי ו7או לחזקתי 0בכתב ו7או בע"פ 0תוך כדי או עקב תפקידי (להלן" :המידע").

.4

להימ נע מכל פרסום ו7או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא.

.8

לא לעשות כל שימוש במידע 0בין בעצמי ובין באמצעות אחרים 0ולא להעביר ו7או למסור כל
מידע לצד שלישי 0לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

.1

אני מצהיר7ה בזה כי ידוע לי שאם אפר התחייבות זו או כל חלק ממנה 0תהיה בכך משום
עבירה על חוק הגנת הפרטיות 0התשמ"א 4094-ותקנותיו 0על כל המשתמע מכך.

.5

ההתחייבות על פי כתב זה תהיה בתוקף ללא הגבלת זמן.

______________
שם משפחה+פרטי

________
מס' ת.ז.

___________________
כתובת

________
חתימה

__________
תאריך

