
 

 

 ' תמוז תשע"טד

 2019יולי  07

 

 2019בקשת מלגת לימודים לסטודנטים  טופס
 

 )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:

שהתגורר/ה בישוב עד מועד תחילת  יונה או סטודנט/ית-סטודנט/ית תושב/ת כפר .1
 הלימודים )יש לצרף תצלום ספח מתעודת הזהות(.

 סטודנט/ית עתודאי זכאי. .2

 סטודנט/ית הלומד/ת לתואר ראשון או הנדסאי בלבד. )לא כולל לימודי מכינה( .3

 שנים. 35סטודנט/ית  עד גיל   .4

 .שנה אחת בלבדסטודנט/ית זכאי/ת למלגה   .5

 
 לזכאות:קריטריונים 

 

 סיום שרות צבאי או לאומי .1

 סטודנט אשר אינו עובד במשרה מלאה. יש להביא תלוש משכורת. .2

ברוטו )יש לצרף  - ש"ח20,000 סטודנט אשר הכנסותיו והכנסות הוריו אינן עולות על .3
 תלושי שכר(.

. סכום המלגות המצטברות אינו עולה ת/סטודנט/ית ידווח על מלגות נוספות שהינו מקבל .4
 סכום שכר הלימוד.על 

יש לצרף תלושי   - ש"ח20,000 סטודנט/ית נשוי/אה אשר הכנסות הזוג אינן עולות על .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 

  

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

 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@kfar או במייל:  8971196-09בטלפון: 

 2019ד אחרון להגשת הבקשות: נובמבר מוע
 

היסודי,  האגף, מנהלת החינוך: מנהלת נציגי אגף החינוךמנכ"ל העירייה, : חברי הוועדה
 ,  נציג/ת ציבורמנהל 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/
mailto:rachell@kfar-yona.org.il


 

 

 

 תאריך: _______________

 לכבוד
 אגף החינוך 

 יונה-כפר
 9201מלגות סטודנטיםהנדון: 

 .2019מלגת לימודים לשנת הלימודים י אני ________________ פונה אליכם בבקשה להעניק ל

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

 במוסד___________________________________________________

 יש לצרף קבלות על תשלום שכר הלימוד. -משלם שכר לימוד על סך ____________ש"ח לשנה 

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

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

._______ 

   ✓או    Xנא לסמן בהתאם 

 ) ( הנני מצהיר בזאת שאינני משתכר/ת  שכר חודשי במשרה מלאה וקבועה. 

 ( הנני מצהיר בזאת שלא קיבלתי מלגה ממועצת מקומית כפר יונה בשנים עברו.)  

 שעות חונכות כפי שסוכם ביני  25) ( הנני מצהיר בזאת שאני לוקח על עצמי מחויבות לתרומה מלאה של  

 לבין הרשות המקומית.     

 יש למלא דו"ח חונכות חתום ע"י ההורים.  •

 

 מידע אישי לצורך שיבוץ:

 

 תחביבים, כישורים וידע בתחומים שונים:
__________________________________________________________________________ 

 הקף בעיגול ופרט: ניסיון בחונכות / בהדרכה בעבר:

__________________________________________________________________________ 

 

 תאריך______________       חתימת  הסטודנט/ית__________________

 

 



 

 

 

 

 

 נא להעביר מסמך זה יחד עם טופס הבקשה .

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

 

 פרטי ומשפחה ___________________שם 

 שם הבנק _________________________

 מספר הבנק________________________

 מספר סניף ________________________

 מספר חשבון_________________________

 

 כתובת הסטודנט/ית _______________________________________

 (של מגיש הבקשה חובה לצרף צילום תעודת זהות)

 מייל :__________________________________

 טלפון )בית( : ___________________________

 טלפון נייד: _____________________________

 חתימה: ___________________________ 

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

*** 
 ימולא ע"י אגף החינוךחלק זה 

 החלטת הוועדה: 

 א. להעניק מלגת סטודנטים.

 ב. לדחות את הבקשה. 



 

 

  

 

 

 

 כתב התחייבות לשמירה על סודיות

 

 לכבוד

 עיריית כפר יונה

 

אני הח"מ _______________ נושא/ת ת.ז. ________________ המשמש/ת בתפקיד 

 יונה, כדלקמן:חונך  מתחייב בזה כלפי עיריית כפר -סטודנט

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

תלמידי וצוותי החינוך וזאת לרבות, מצבם הרפואי, פרטיהם האישיים ומצבם 

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

 תוך כדי או עקב תפקידי )להלן: "המידע"(.

 ע מכל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא.להימנ .2

לא לעשות כל שימוש במידע, בין בעצמי ובין באמצעות אחרים, ולא להעביר  .3

 ו/או למסור כל מידע לצד שלישי, לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

אני מצהיר/ה בזה כי ידוע לי שאם אפר התחייבות זו או כל חלק ממנה, תהיה  .4

ותקנותיו, על כל  1981-ם עבירה על חוק הגנת הפרטיות, התשמ"אבכך משו

 המשתמע מכך.

 ההתחייבות על פי כתב זה תהיה בתוקף ללא הגבלת זמן. .5

 

______________ ________ ___________________ __________________ 

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

 

 

 

 



 

 

 דוח נוכחות

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

 שם החניך/ה: ________________     כתובת: _________________

 חתימת ההורה חתימת הסטודנט שעות הפעילות 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: 

 אנו הורי הסטודנט/ית ______________ _______________

 שם משפחה   שם פרטי אב+אם     

 ם משפחה________________________שם פרטיוכן אני הסטודנט/ית 

 תאריך לידה: _______________ ת.ז. ______________________

 

רלוונטי לחברי הוועדה,  הדנים מביעים את הסכמתנו למסירת כל חומר 

 בקבלת אישור מלגה ללימודים, על פי הקריטריונים שנקבעו.

 

 

 בכבוד רב,

 

 

 ____________________   _________________ 

 חתימת הסטודנט/ית     חתימת ההורה

 


