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 2018טופס בקשת מלגת לימודים לסטודנטים 
 

 )משלי כ"ג("בני/בתי! אם חכם לבך, ישמח ליבי גם אני! 

 

ערכי הלמידה והמצוינות  לת למתן שוויון הזדמנויות וטיפוחעיריית כפר יונה פוע מטרה:

 בקרב תלמידי העיר וסיוע לזולת על ידי התנדבות לקהילה.

 הגדרות:

 כספי סמלי שמטרתה לעודד למידה ומצויינות.מלגה היא מענק 

 סוג מלגה:

 למידה ומצויינות.מענק לעידוד 

 אוכלוסיית יעד:

כפרסטודנט/ית .1 תחילת-תושב/ת מועד עד בישוב שהתגורר/ה סטודנט/ית או יונה
הלימודים)ישלצרףתצלוםספחמתעודתהזהות(.

 סטודנט/יתעתודאיזכאי. .2

סטודנט/יתהלומד/תלתוארראשוןאוהנדסאיבלבד.)לאכולללימודימכינה( .3

שנים.35סטודנט/יתעדגיל .4

 .לבדשנהאחתבסטודנט/יתזכאי/תלמלגה .5

 
 קריטריונים לזכאות:

 

סיוםשרותצבאיאולאומי .1

 סטודנטאשראינועובדבמשרהמלאה.ישלהביאתלושמשכורת. .2

 .3 עולותעל אינן והכנסותהוריו הכנסותיו )ישלצרף15,000-16,000סטודנטאשר ברוטו
 תלושישכר(.

המצטברותאינועולה.סכוםהמלגות/תסטודנט/יתידווחעלמלגותנוספותשהינומקבל .4
 עלסכוםשכרהלימוד.

,ישלצרףתלושי15,000-16,000סטודנט/יתנשוי/אהאשרהכנסותהזוגאינןעולותעל .5
שכר.

 

 

 

 

 



 

 

 

 מסמכים נדרשים:
 

 א. אישור לימודים מהמוסד האקדמי.    

 ב. אישור המעיד על הסדרת תשלום שכר הלימוד בצירוף קבלות.    

 ג. צילום תעודת זהות.    

 של הסטודנט. ו ד. תלושי שכר של ההורים    

 וג.הזתלוש שכר גם של בן/בת יש לצרף נשוי/אה והסטודנט/ית במידה        

 .ה. אישור הכנסה מביטוח לאומי)במידה ואין תלושי שכר (    

 ו. תצהיר על סכום המלגות המצטברות.    

 ז. אישור סיום שרות צבאי לאומי.    

 

 סטודנט/ית הזכאי/ת למלגה יתרום שעות חונכות לתלמידי הקהילה.

 שעתיים בשבוע-שעות שעה 25הענקת המלגה מותנית בתרומה בת 

 ₪. 3,000סכום המלגה שנקבע  על ידי וועדת המלגות הינו 

  

תקציב מלגות, יהא סטודנט אשר עונה לקריטריונים ובקשתו תידחה השנה עקב גמר 

 זכאי להיות בראש רשימת הזכאים לשנת הלימודים הבאה.

 .יונה-ניתן להוריד את טופס הבקשה באתר האינטרנט של עיריית כפר

yona.muni.il-www.kfar 


 לפרטים ולשאלות נוספות ניתן לפנות לרכזת המלגות רחל לדאני 

  yona.org.il-rachell@kfarאו במייל:  8971196-09בטלפון: 

 2018מועד אחרון להגשת הבקשות: נובמבר 
 

היסודי,  : מנהלת האגף, מנהלת החינוךנציגי אגף החינוךמנכ"ל העירייה, : חברי הוועדה

 נציג/ת ציבור,  מנהל האגף :רווחהאגף נציג קב"סית, 
 

 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

  

http://www.kfar-yona.muni.il/
http://www.kfar-yona.muni.il/
mailto:rachell@kfar-yona.org.il


 

 

 

 תאריך: _______________

 לכבוד
 אגף החינוך 

 יונה-כפר
 2018מלגות סטודנטיםהנדון:

.2018אני________________פונהאליכםבבקשהלהעניקלימלגתלימודיםלשנתהלימודים

______________ במגמה  ד    ג   ב    א  שנה ראשון/הנדסאי לתואר תלמיד/ה הנני

במוסד___________________________________________________

ישלצרףקבלותעלתשלוםשכרהלימוד.-__________ש"חלשנהמשלםשכרלימודעלסך__

לתואר __________ הלימודים סיום תאריך __________ תשע"ח בשנת הלימודים תחילת תאריך

לומד/ת שאני השבועיות השעות מספר  ________.  בשבוע הלימוד ימי מספר     ראשון/הנדסאי.

_______.

   או    Xנא לסמן בהתאם 

(הננימצהירבזאתשאיננימשתכר/תשכרחודשיבמשרהמלאהוקבועה.) 

)(הננימצהירבזאתשלאקיבלתימלגהממועצתמקומיתכפריונהבשניםעברו.

שעותחונכותכפישסוכםביני25)(הננימצהירבזאתשאנילוקחעלעצמימחויבותלתרומהמלאהשל

לביןהרשותהמקומית.

 למלאדו"חחונכותחתוםע"יההורים.יש 

 

 מידע אישי לצורך שיבוץ:

 

תחביבים,כישוריםוידעבתחומיםשונים:
__________________________________________________________________________

הקףבעיגולופרט:ניסיוןבחונכות/בהדרכהבעבר:

__________________________________________________________________________



תאריך______________חתימתהסטודנט/ית__________________

 

 



 

 

 

 

 

 נא להעביר מסמך זה יחד עם טופס הבקשה .

נא למלא את הפרטים הנדרשים )על מנת להעביר את המלגה לחשבון 
 הבנק שלך(. 



פרטיומשפחה___________________שם

שםהבנק_________________________

מספרהבנק________________________

מספרסניף________________________

מספרחשבון_________________________



כתובתהסטודנט/ית_______________________________________

(של מגיש הבקשה חובה לצרף צילום תעודת זהות)

מייל:__________________________________

טלפון)בית(:___________________________

טלפוןנייד:_____________________________

חתימה:___________________________

 * חובת חתימה על "כתב התחייבות לשמירה על סודיות" המצורף בזה.

*** 
 ע"י אגף החינוךחלק זה ימולא 

 החלטת הוועדה: 

א.להעניקמלגתסטודנטים.

ב.לדחותאתהבקשה.



 

 









 כתב התחייבות לשמירה על סודיות



 לכבוד

 עיריית כפר יונה



אניהח"מ_______________נושא/תת.ז.________________המשמש/תבתפקיד

כדלקמן:חונךמתחייבבזהכלפיעירייתכפריונה,-סטודנט

בפרטיות .1 פגיעה משום בו שיש מידע לכל ביחס מוחלטת סודיות על לשמור

תלמידיוצוותיהחינוךוזאתלרבות,מצבםהרפואי,פרטיהםהאישייםומצבם

בע"פ, ו/או בכתב לחזקתי, ו/או לידיעתי יגיע אשר הסוציאלי, ו/או הכלכלי

תוךכדיאועקבתפקידי)להלן:"המידע"(.

פרסוםו/אוגילוישלהמידעבכלדרךשהיאובכלזמןשהוא.להימנעמכל .2

ולאלהעביר .3 באמצעותאחרים, ובין בעצמי בין לאלעשותכלשימושבמידע,

 ו/אולמסורכלמידעלצדשלישי,לכלמטרהומכלסיבהשהיא.

אנימצהיר/הבזהכיידועלישאםאפרהתחייבותזואוכלחלקממנה,תהיה .4

עביר משום התשמ"אבכך הפרטיות, הגנת חוק על כל1981-ה על ותקנותיו,

 המשתמעמכך.

 ההתחייבותעלפיכתבזהתהיהבתוקףללאהגבלתזמן. .5

 

___________________________________________________________

 תאריך    חתימה   כתובת  מס' ת.ז. שם משפחה+פרטי



 

 

 



 

 

 דוח נוכחות

 : ______________      ת.ז: ___________  תאריך________  שם הסטודנט/ית

 שם החניך/ה: ________________     כתובת: _________________

 חתימתההורה חתימתהסטודנט שעותהפעילות תאריך מס'

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     



 

 

23     

24     

25     





 :_______________________ חתימה:__________________________שם



































 

 

תאריך:____________

לכבוד

____________

____________

 הסכמה לויתור סודיותהנדון:

אנוהוריהסטודנט/ית_____________________________

שםמשפחהשםפרטיאב+אם

םמשפחה________________________שםפרטיוכןאניהסטודנט/ית

תאריךלידה:_______________ת.ז.______________________



הדניםמביעיםאתהסכמתנולמסירתכלחומררלוונטילחבריהוועדה,

בקבלתאישורמלגהללימודים,עלפיהקריטריוניםשנקבעו.





בכבודרב,





_____________________________________

חתימתהסטודנט/יתחתימתההורה

 


