
 מועצה אזורית לב השרון

 זע"טופס בקשה לקבלת מלגת לימודים לשנת תש

 http://www.lev-hasharon.comכתובתנו באינטרנט: 

  

 30/10/16מועד אחרון להגשת הבקשה: 
 

 הטופס, קרא/י בעיון את התנאים לקבלת המלגה. מילוילפני 

 .ושים, לא תטופלנההאישורים הדרכל בקשות שלא תמולאנה כראוי או לא יצורפו אליהן 

 על המידע להיות אמין, עפ"י החוק

 ולצרף צילום ת.ז + ספח (בעפרון ולא) בעט ברור, יד בבכת השאלון את למלא יש
 

 

 (  בתעודת הזהותפרטים אישיים: )כפי שמופיע 

 שם משפחה: י:שם פרט מספר זהות:                                             שם משפחה קודם:               

                                          

 

 )סמן בעיגול(     לימוד: א / ב / ג / ד / ה  שנת_____  ___________פקולטה: _________  _________ מקום לימודים:

   )לצרף אישורים(₪  _______________  שכר לימודים לשנה"ל הנוכחית:

 __ ________ :אזרחות_________ ארץ לידה:____ _שנת לידה:___ מצב משפחתי: ר / נ / ג / א  

 ______תאריך שחרור:_ שנים:_____   מס'      כן / לא  שירות לאומי:    כן / לאשירות בצה"ל:  

 כן / לא  ?ע"זאו מקבל/ת מלגה אחרת לשנה"ל תש האם הנך פטור/ה משכ"ל או מחלקו,

 _____ _______________ט / מלגת עובד / אחר ____מקור הפטור: מינהל הסטודנטים / משהב"

 ₪  ____________סכום הפטור: ___

  לא / כןשל אחד מהוריך? מקום העבודהשלך או  מקום העבודההאם הנך מקבל מימון באמצעות 

 ₪  ______________________ סכום המימון: ____ט/י הגורם המממן: __________אם כן, פר

    לא  / כןמענק ממשרד החינוך?   / הלוואה  "זעהאם בקשת  בתש

 _________הסכום: _____ לא  / כןמענק?   / האם אושרה לך הלוואה

 :לת מלגה, ואת הסכומים המדויקיםשמהם קיב י את כל המקורות/ןציי"ז עשקיבלת בשנה"ל תש מלגות,

1 ______________________.2____________. _____________3_____________.________ 

 פרטים על עבודת הסטודנט:

 עבודה זמנית/ קבועה )מחק/י את המיותר(  כן / לאהאם הנך עובד/ת? 

 ____ _________________________ טלפון: ____העבודה: ___________ מקום

 )אם הפסקת/התחלת לעבוד, חובה עליך לעדכן את הוועדה.(

 _____________מס' חדרים:__ כן / לא האם בבעלותך דירה? 

 :_______________שנת ייצור :_______________סוג? כן / לא  רכבהאם בבעלותך 



 

 

 הכנסות חודשיות בשקלים

 ברוטוסות וההוצאות כל ההכנ

 בצירוף אישורלחודש האחרון, 

 3חובה לצרף ). על כל הכנסה

 (תלושי משכורת אחרונים

 

 

 הוצאות חודשיות בשקלים

חובה לצרף אישור על כל הוצאה 

 הגשת הבקשהמעודכן למועד 

 

 

 

 נתונים משפחתיים: 

 

 

 אקונומי מיוחד:-מצב סוציו

_____________________________________ 

 (נא לצרף מכתב מפורט ואישורים מתאימים)

 

 (לשימוש המשרד)מה את הזכות לדרוש מסמכים נוספים ועדת המלגות שומרת לעצ

 
 
 

  עצמי בן/בת זוג

 /כולל עבודות זמניות שכר חודשי  

 קצבה

                                   קצבאות בטוח לאומי  

 הכנסה מהשכרת דירה/חנות/נכסים   

  עצמי בן/בת זוג

 )צרף חוזה שכירות( שכר דירה  

 )גובה ההחזר החודשי( משכנתא  

 רפואיות מיוחדות   

 ימולא  ע"י נשואים ובעלי משפחות בלבד

 _ __________שם_______ בן/בת הזוג:

 __________היכן____ ,לומד/ת? כן/לא

  האם בן/בת הזוג עובד/ת?

 )כולל עבודות זמניות( כן / לא.  

 עצמאי.   / שכיר

    )לצרף תלושים(                            __________הכנסה _____

 __________________ העבודה: מקום

 _____________________טל'______

 ________ 18ילדים עד גיל 

 ימולא ע"י רווקים ויחידים בלבד

הגרים עם ההורים ונתמכים  25אחים ואחיות עד גיל 

 כולל חיילים בשירות סדיר או בשירות לאומי ידם,-על

 עיסוק גיל שם

   

   

   

   

   

 

  ________________ מיקוד: ______ טלפון: ______________כתבות: _____מען להת

 _____________________ :  emailכתובת   _ __________________      טלפון נייד: 

 ______________מיקוד: ______ טלפון: __ ____________מגורים בשנה"ל:________

 

 

 

 

 



 
 

 
 זמלגות לסטודנטים לשנה"ל תשע"

  

  
 :קריטריונים

 םחודשי 12תושב לב השרון לפחות       א.

 אזרחות ישראלית      ב.

 35עד גיל         ג.

 , לימודי מקצוע ותעודהבמוסדות להשכלה גבוהה, מכינה קדם אקדמאית ןסטודנט לתואר ראשו      ד.

 שעות לימוד שבועיות מינימום 24      ה.

 חודשים אחרונים( 3הצגת חוזה שכירות )        ו.

 חודשים אחרונים( 3זוג )ה+ בן/בת  ת/ל המבקשהצגת מסמכים לגבי גובה ההכנסה ש       ז.

 ישירות צבאי / שירות לאומ      ח.

 תנדבות במועצהלה ידהיחההתחייבות להתנדבות לשנה"ל הנוכחית לקהילה באמצעות       ט.
 

 

 ממשלתי או מקום עבודה –ועדת המלגות תתייחס לקבלת מלגה מגורם אחר 
 ש מסמכים נוספים.ועדת המלגות שומרת לעצמה את הזכות לדרו

 
 :טפסים

 .hasharon.com-www.lev טפסים לקבלת מלגה ניתן להוריד באתר המועצה בכתובת: 

  
 לפרטים נוספים:

 . 09-7960245/ 09-7960205 –רכזת ועדת מלגות  – אלישעליאת עו"ס 

 .09-7964533פקס: 

  
 : , בצירוף האישורים הבאים26/10/16 –לא יאוחר מיום ה  יש להגיש את הטפסים

 אישור על מקום הלימודים       .1
 אישור על היקף שעות הלימוד       .2
 מצה"ל / משירות לאומיצילום תעודת שחרור        .3
 שוברי תשלום חתומים של שכר לימוד       .4
 גוריםזהות, כולל הספח עם כתובת מצילום תעודת        .5
 סטודנט + בן זוג –אישור הכנסה        .6
 
 
 

 שימו לב: בקשות שתוגשנה ללא צירוף כל המסמכים הנדרשים בשלמותם
 לא ידונו בוועדה

 
 
 
 

 בברכת שנת למודים פורייה

 ועדת מלגות
 

http://www.lev-hasharon.com/

