
 

 תשפ"א  -כתב הצהרה והתחייבות למלגה

 מלגאי/ת יקר/ה 

מתבקש/ת להדפיס טופס זה, למלא בו את כל הפרטים הנדרשים ולשלוח אותו חתום  הנךכתנאי לקבלת המלגה 

או בהגשה   gmail.comnaliorhoreshkfaryo@ על נספחיו בצורה סרוקה אל כתובת המייל להגשת המלגות 

 , המרכז הקהילתי כפר יונה. 18בכתובת רחוב מנחם בגין  צעיריםה, רכז לידי ליאור חורש ידנית

 . טים נוספים באתר עיריית כפר יונהפר

 20/9/20יאוחר מהתאריך  ולא  30/8/20  ךניתן להעביר את הטפסים החל מתארי

 

 אני הח"מ מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 יים שאיפרטים  .1

 

 _ _ _____מס' ת.ז. _____________________ _       ___________________________ שם מלא

              

 __ _כתובת מגורים _______________________________________________      תאריך לידה

 

 __ _________________________    טלפון סלולרי כתובת דוא"ל ________________________ 

 

 __ ___שנת לימודים_______________  ____   _תחום לימודים ________________________

 

 _    סוג תואר) ראשון/שני/תעודה(_____________ ודים _______________________מוסד הלימ

 

 תי ______________________ מצב משפחסוג תעודה )הוראה/הנדסאי(___________________

 

 __________ _________  אחר/צבאי/לאומי שירותי _________________________מצב סוציאל               

 

 עמידה בתנאי הסף  .2

או    או שני ג, לתואר אקדמי ראשוןאלמד במוסד המוכר ע"י המל" תשפ"אשנת כל במהלך  .א

 .או ללימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט ע"י המל"ג המוכרת לימודי תעודת הוראה

לי, כי רשימת המוסדות הקובעת לעניין זה הינה הרשימה המפורסמת באתר המועצה  עודי .ב

 . או באתר מה"ט להשכלה גבוהה

  31/7/2021מיום ועד לא יאוחר פ"א במהלך שנת הלימודים האקדמית תש .ג

 שעות לפחות, בהתאם לדרישות מנהל התכנית.   140אבצע התנדבות חברתית בהיקף של 

 . ת/ הנני אזרח/ית ישראלי .ד

mailto:liorhoreshkfaryona@gmail.com


 

וממפעל הפיס בגין שנת הלימודים   כפר יונה לא קיבלתי ולא אקבל יותר ממלגה אחת מעיריית .ה

 תשפ"א.האקדמית 

  או לתעודת הוראה או ללימודי הנדסאי. או שני  לתואר ראשון תי/אני סטודנט  .ו

 חשבון הבנק לצורך העברת תשלומי המלגה:   .3

ון בנק הרשום על שמי, וכי לא ניתן בשום  שבידוע לי כי את תשלומי המלגה ניתן להעביר אך ורק לח

 אופן להעבירם לחשבון בנק אחר שאינו רשום על שמי. פרטי חשבון הבנק שלי הם:  

 

 בנק ______________________ 

 

 סניף ______________________ 

 

 חשבון מס' __________________ 

 

 הנני מצרף בזאת אסמכתא המעידה על נכונות פרטי החשבון. 

 צרף בנספח אישור על פרטי חשבון בנק ו/או צילום צ'ק בלבד(ל )יש

 דיווח על שינויים: .4

  רכזדי לאם יחול שינוי כלשהו בפרטי חשבון הבנק שלעיל, הנני מתחייב להודיע על כך באופן מי

 , בצירוף אסמכתא המעידה על שינוי פרטי החשבון.   ונהכפר יהצעירים 

י בתחום הלימודים ו/או במוסד האקדמי בו  תי )לרבות שינוסרר מהפרטים שמאם יחול שינוי בפרט אח

 לי על השינוי.  עימים מיום שייווד 7אני לומד ו/או בכתובת הדוא"ל שלי(, אודיע על כך תוך 

 תנאים לתשלום המלגה:   .5

ידוע לי כי תשלום המלגה מותנה בעמידתי בתנאי הסף, בקיום מלוא התחייבויותיי, במסירת נתונים  

 נכונים, בהמצאת כל המסמכים הנדרשים ובחתימתי על כתב זה.  

אתם תהיו רשאים לבטל את זכאותי למלגה ו/או להפסיק לאלתר את תשלומי המלגה ו/או לקבל ממני  

 רו לחשבוני, בכל המקרים הבאים:החזר של תשלומי מלגה שכבר הועב

 אם לא אעמוד בתנאי הסף  .5.1

 על ידכם. שנקבעואם לא אעמוד באיזו מהתחייבויותיי הנ"ל, במועדים  .5.2

 אם איזה מהנתונים שנמסרו על ידי לעיל, יתברר כבלתי נכון. .5.3

אם יחול שינוי בנתונים שנמסרו על ידי והשינוי יפסיק את עמידתי בתנאי הסף ו/או את זכאותי   .5.4

 בלת המלגה מכל סיבה אחרת. לק

 אם לא אחתום על כתב זה ו/או לא אמציא מסמך נדרש, במועדים שנקצבו על ידכם.   .5.5

 מען למשלוח הודעות: .6

כמפורט  לעיל. ידוע לי, כי כל הודעה   רכז תחום צעיריםהודעותיי יישלחו אליכם לכתובת דוא"ל של 

 תי לעיל בכתב התחייבות זה.  סרו/או עדכון במסגרת המיזם, יישלחו לכתובת הדוא"ל שמ



 

 :המידע ןויתור על חיסיו .7

הנני מוותר בזאת על חיסיון המידע אודות לימודיי פרטיי והתחייבויותיי כפי שנמסרו לעיל ומסכים  .7.1

כי המוסד בו אני לומד או כל גוף אחר, ימסרו לכם ולמנהל תכנית המלגות, כל מידע הרלוונטי 

 גה על ידכם ו/או ע"י מנהל תכנית המלגות.  ם המללולפרטים והתחייבויותיי דלעיל ולתש

הנני מסכים ומאשר בזאת במפורש כי כל המידע שנמסר על ידי למפעל הפיס במסגרת בקשתי   .7.2

 למלגה:

 יישמר במאגר מידע של מפעל הפיס .7.2.1

 נמסר מרצוני החופשי ובהסכמתי, מבלי שמוטלת עליי חובה חוקית כלשהי לעשות כן. .7.2.2

תמש במידע שהתקבל ממני למטרות שונות, לרבות פנייה השמפעל הפיס יהיה רשאי ל .7.2.3

 בדיוור ישיר, או פניה ישירה אליי במגוון אמצעי תקשורת. 

 

 הנני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים וכי הנני מסכים לכל הכללים שנקבעו ויקבעו ע"י           

 ר לזכאותי לקבלת המלגה. שומנהל תכנית  המלגות וע"י מפעל הפיס, בכל הק         

           

         ___________________            ________________________              ______ /_____ /_______ 

 חתימה           תאריך                                                 שם הסטודנט                                                         

 

 לבקשה יש לצרף את האישורים הבאים:    

 תצלום של  ת.ז. לרבות הספח שבו מופיעה כתובת המגורים ו/או מרשם אוכלוסין אישי.  .1

 .  (ט מן המניין )בציון שנת הלימודיםאישור ממוסד הלימודים כי הסטודנט הינו סטודנ .2

 אישור ניהול חשבון ו/או תצלום צ'ק מבוטל. .3

 המוסד לביטוח לאומי בדבר נכות ו/או המלצת עו"ס ו/או גורם מטפל.מ  אישורים .4

 תעודת שחרור מצה"ל או אישור על ביצוע שירות לאומי מלא/חלקי.  .5

 חודשים אחורה.   3דיווח על מצב חשבון  .6

 

 בברכה,                                                                                                                     

 

                                                                            ליאור חורש                                                                                                                         

 רים רכז תחום צעי

 


