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 בקשה  לקבלת  מלגה  עיריית  נוף הגליל לשנת  הלימודים  תש"פ

 הגשת המלגה תעשה בין התאריכים 04.02.20-01.03.20

 milga.nofhagalil@gmail.comהטפסים יוגשו למייל הבא בלבד: 

 ידנית/ פקס/ טפסים שישלחו לכל מייל אחר של המרכז.לא יתקבלו טפסים בצורה 

 תנאי סף להגשת מועמדות למלגה

שלא יעמוד בתנאי הסף לא יעבור לשלב הבדיקהמועמד  *  

  בשלוש נוף הגליל  העומדים בתנאים הנ"ל, ורשומים כתושבי נוף הגלילהמלגה פתוחה לכלל תושבי

התיישבות, יהיו זכאים להגיש בקשה למלגה שנים האחרונות )תושבים אשר הגיעו במסגרת פרויקט 

 חודשים בהם הם רשומים כתושבי העיר(. 6לאחר מינימום של 

  תלא יהיה זכאי להגיש מועמדו ₪ 6,000הכנסתו לנפש עולה על מועמד אשר בחישוב טבלת ניקוד. 

  לא זכאי להגיש מועמדות למלגה.  שעות שבועיות 8פחות מ סטודנט אשר לומד 

 במקרה של מימון נוסף בתנאי שסך הכל הסכום של  נוף הגליליהיה לקבל את מלגת עיריית  ניתן

 .  יעל שכר לימודי שנתי אוניברסיטא לא יעלההמלגות 

 לימודי הנדסאים/ מכינה קדם  שני//הלומדים לתואר ראשון 54עד גיל  המלגה תינתן לסטודנטים

 .הגבוההבמוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה אקדמית 

 .המלגה לא תינתן לעתודאים 

 מכל מקור אחר של שכר לימוד מלא מקבלים מימוןשלסטודנטים   נתןיתלא  וף הגלילמלגת עיריית נ.  

  ן נוסף מטעם העירייה לסטודנטים אשר מקבלים מימו לא תינתן נוף הגליל מלגת עיריית

 )לדוגמא, מלגת מפעל הפיס המורחבת(.
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  וד על שמו חוב בעיריית נוף הגלילשעות המלגה, ובעת חלוקת המלגה יעמסטודנט אשר ביצע את כל ,

 החוב יקוזז מסכום המלגה. 

 חתימה ________________ 

 

 

 לתקציב העמוד לרשות העירייה בשנת התקציב הרלוונטית וכן בהתאמה בהתאם  וייקבע תןכמות המלגות ואופן חלוק

 זכאים. הלכמות המגישים ו

 לפי שיבוץ ע"י מרכז צעירים בנוף הגלילשעות מעורבות קהילתית  60תמורת ₪  ,0004ובה המלגה עומד על ג.  

 וזאת לצורך תקופת הלימודים בלבד  סטודנט שאינו מתגורר בנוף הגליל יכול להגיש ת עירית נוף הגליללגבקשה למ

 ולא שינה את כתובת מגוריו בת.ז.

 אי נעיר במסגרת גרעיני התיישבות וזאת בתיכול להגיש סטודנט שנקלט ל ית נוף הגלילבקשה למלגת עיר 

 לפחות חצי שנה לפני הגשת בקשה למלגת העירייה.בת.ז.  וף הגלילשינוי כתובת המגורים לנ ביצוע        

 תית( )לא כולל הדרכה והנחייה אישית או קבוצ  שעות 60בהיקף  וף הגלילמהתוכניות /פרויקטים בנ ההשתתפות באחת

 .מרכז צעירים/וף הגלילשור זכאות מטעם עיריית נעל סמך אי , וזאת מהווה תנאי הכרחי לקבלת מלגת העירייה

 בקהילה .  םהמלגה תינתן בכפוף לדיווח שוטף של הסטודנטים לרכזי/מפעילי הפרויקטים והתוכניות השונות על פעילות

   עיריית נוף הגליל. תמלג ,תתבטל הזכאות לקבלת השנקבעהנדרשת  באם לא תתבצע פעילות 

 שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי קבלת המלגה ללא הודעה מוקדמת.  וף הגליליית נעיר 

  הזכות לבצע שינויים בחלוקת המלגות ובהיקפן.שומרת לעצמה את  נוף הגלילעיריית 
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 א.     פרטים אישיים

ת.ז.______________________ שם פרטי _______________שם משפחה ______________ .1  

_______ מצב משפחתי:    _______________________________מין: זכר / נקבה  תאריך לידה: _  

__ תאריך עלייה: _______________________________________ארץ מוצא:_____________  

_____ -_____      נייד:_________________________   -______ ____טלפון:____________  

__:_________________________________________________________________דוא"ל  

__________כתובת קבועה: ___________________________________________________  

____________________________________כתובת זמנית )לצורך הלימודים(: _____________  

 אופי המגורים: מעונות/ שכ"ד

 2. שירות בצה"ל  

______:__דרגה_________ :אישי '______  מס______ :____ תאריך שחרור_______:תאריך גיוס  

________________________________________________________________:פטור)פרט(  

  ____________:___________ עתודה אקדמית :________  תאריך שחרור:תאריך גיוסשירות לאומי: 

 ב. מצב כלכלי של הסטודנט/ית 

________________________________________________ט/יתהסטודנעבודת  . מקום1  

_________ :הכנסה חודשית ברוטו: ________________________   היקף המשרה /שעות שבועיות  

 2. לרווקים/ות בלבד עד גיל 27 : 

__  הכנסה חודשית ברוטו______שם האב________  ת. ז _____________מקום עבודה_________  

______ הכנסה חודשית ברוטו_____שם האם _______  ת. ז ______________מקום עבודה_______  
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:אישור(+ חיילים בשירות סדיר )יש לצרף   18אחים עד גיל   

 

       

 

 

 

__________________________________י:/ציין אח/ות רווק/ה סטודנט/ית )יש לצרף אישור(  נא  

 3. מצב סוציאלי מיוחד : )פרט (_________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 4.  לנשואים בלבד : 

___________________________ :____  ת.ז_____________:שם בן/בת הזוג  

____________ :_________ הכנסה ברוטו__________________:עבודהקום מ  

__________________________(כן שם המוסד )יש לצרף אישורהאם בן/בת הזוג לומד/ת: כן/לא. אם   

+ חיילים בשירות סדיר )יש לצרף אישור(  18ילדים עד גיל          

 

 

 

 

 

 ג. לימודים

_________לימודים_____________  לתואר_____מקצוע    שם מוסד הלימודים______________  

______________שכר לימוד שנתי  ___________גובה שנת הלימוד __________________________   

 

 

 

 

 במסגרת גיל שם מס'

1    

2    

3    

 במסגרת גיל שם מס'

1    

2    

3    
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 ד. קבלת מלגות נוספות 

_________________ ______המלגה  __________________   גובה.__________________1     

_. ___________________________________    גובה המלגה _____________________2     

 ה. במידה ויש לך פרטים נוספים חשובים שלא הוזכרו לעיל , פרט/י בקיצור ובמידת הצורך צרף/י

 מסמכים המאשרים את המצב: 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  
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(יש לצרף את המסמכים הבאים )צילום בלבד  

 : פרטים אישיים -לסעיף א' .1

  צילום ת.ז של הסטודנט/ית 

 ( אישור על בעלות הדירה /אישור מגורי הסטודנט/ית )חוזה שכירות/אישור מגורים במעונות 

 יש לצרף אישור על סוג השירות לחיילים משוחררים( ור/שירות לאומי/פטור משירות צבאיתעודת שחר( 

 אחיות + אישור על אחים המשרתים בשירות סדיר(  /מגורים +אחיםפרטים אישיים וכתובת ובו  כולל ספח ) רווק/ה: ת.ז של שני ההורים 

  .)נשוי/נשואה: ת.ז של בן הזוג)פרטים כנ"ל + ילדים +אישור על ילדים המשרתים בשירות סדיר  

 :  מצב כלכלי של הסטודנט/ית -לסעיף ב' .2

  תלושי שכר  3תלושי שכר אחרונים שלו/ה +  3יש להגיש  (27)עד גיל  –סטודנט /ית רווק/ה 

יש להמציא אישור על כך מביטוח לאומי  -. במידה והמועמד או ההורים הינם מובטלים ואין הכנסה משום גורם אחראחרונים של הורי הסטודנט/ית

 ."מעמד אי עובד"

  במידה והמועמד או הבן זוג אינו עובד ואין  צורך בתלושי הורים(.)אין של בן/בת הזוג.  (כנ"ל)סטודנט/ית נשוי/נשואה יגישו תלושי שכר

 מביטוח לאומי.  "מעמד אי עובד"הכנסה משום גורם אחר יש להמציא אישור 

 דוח של רואה חשבון לא יתקבל( ממס הכנסה בלבד 9201יש להגיש דו"ח שומה לשנת –סטודנט /ית או ההורים -עצמאים( . 

 במידה ומקבל הקצבה אינו  החודשים האחרונים בלבד. 3נכים,שאירים,פנסיונרים וכו' יגישו אישור המוסד לביטוח לאומי של -מקבלי קצבאות

 "מעמד אי עובד"עובד יש לצרף אישור נוסף המעיד על 

 לעיל.  וניתן לצרף אישורים המעידים על מצב מיוחד של הסטודנט/ית ולא פורט 

 : לסעיף ג' לימודים .3

 הכולל שנת לימוד( אישור לימודים בפועל( 

  .אישור גובה שכר לימוד שנתי 

 שבועיות.  אישור על מספר שעות לימוד 

  .מערכת שעות סמסטריאלית 

 יש לצרף אישור על קבלת מלגות נוספות.  מלגות: לסעיף ד'  .4

 עד עמוד בלבד  -מודפס מכתב הנמקה אישי בקשת הסיועחובה לצרף ל .5
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 הצהרה 

הנני  מצהיר/ה כי קראתי והבנתי את כל הסעיפים בטופס הבקשה לקבלת סיוע וכן,אני מצהיר/ה בזה שכל הפרטים שמסרתי נכונים ,מלאים  .1

 . נוף הגלילומדויקים.  כמו כן ,אני מתחייב /ת להשלים ולעדכן את הפרטים  אם יחול שינוי בכל התקופה בה אני זכאי/ת לסיוע מעיריית 

 _______________________חתימה:________

ו/או מי מטעמה בקשר לדחיית הבקשה ו/או אי הבאתה לדיון מהטעמים  וף הגלילו/או טענה כלפי עיריית נהנני מצהיר/ה כי לא תהיה לי כל תביעה  .2

 שפורטו לעיל. 

 חתימה:______________________________        

 23.2.2020 לתאריךידוע לי כי במידה ולא מילאתי את השאלון במלואו ו/או לא צירפתי את כל המסמכים המתבקשים עד  .3

 שתי לא תובא לדיון בפני ועדת המלגות העירונית. בק        

 

______תאריך ______                           חתימה_______________              שם ושם משפחה __________  
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