מועצה מקומית אבן -יהודה
מלגות סטודנטים-המועצה המקומית אבן -יהודה
שמחה להעניק מלגות לסטודנטים תושבי אבן -יהודה
לשנת הלימודים 2021-2022
זכאים לקבלת המלגות הם סטודנטים אשר יענו
על הקריטריונים שנקבעו ע"י ועדת המלגות של המועצה.
את הקריטריונים וטופס הבקשה ניתן לקבל במזכירות המועצה בשעות העבודה
או באתר האינטרנט של המועצה:
www.even-yehuda.muni.il

_______________________________
ניתן להגיש את הטפסים
עד יום א'  10.10.21בשעה 15:00
_______________________________
שימו לב:
יש להקפיד במילוי הטפסים ולצרף את כל המסמכים הנלווים.
לא יידונו בקשות למלגה שאינן תואמות את הקריטריונים כפי שנקבעו או/ו שלא
מולאו כראוי או\ו מולאו חלקית או\ו יוגשו לאחר התאריך שנקבע.
בברכת שנת לימודים פורייה,

יוסי אלבז
חבר המועצה
יו״ר ועדת מלגות

אבי הררי
ראש מועצת אבן -יהודה

מועצה מקומית אבן -יהודה
 קריטריונים לקבלת מלגות 2021-2022הזכאות לקבלת מלגה למבקש העומד בכל אחד מהקריטריונים הבאים במצטבר-:


תושב אבן יהודה הרשום כתושב הישוב במרשם האוכלוסין;



המבקש לא עבר את גיל ;35



המבקש השלים שירות צבאי או שירות לאומי ,או שניתן לו פטור רפואי;



המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון ומוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה
בלבד;



המלגה תינתן לסטודנטים הלומדים בארץ בלבד ובמוסד אקדמאי המוכר על ידי המועצה
להשכלה גבוהה בלבד;



שכר הלימוד השנתי עומד על  ₪ 7,000ומעלה;



הזכאות למלגה הינה לפעם אחת בתואר בלבד!! (קרי ,סטודנטים שקיבלו בשנים עברו אינם
זכאים לקבלת מלגה).

__________________

__________________

יוסי אלבז
חבר המועצה
יו"ר ועדת מלגות

אבי הררי
ראש מועצת אבן יהודה

תאריך הבקשה____________ :
לכבוד
ועדת מלגות
מועצה מקומית אבן-יהודה
הנדון :בקשה למלגה לשנת 2021-2022
 .1פרטי המגיש:
מס' ת .ז.
ישוב

שם משפחה
רחוב

שם פרטי
מס' בית

שם האב

שנת לידה
טלפון

מצב משפחתי
טלפון נייד

 .2פרטים אודות הלימודים:
שם המוסד האקדמי

כתובת
המוסד

לימודים
לקראת תואר
ראשון

שנת תחילת
הלימודים

מס' שנות לימוד
אקדמיות שנותרו
עד להשלמת
התואר

מס' שעות
לימוד
שבועיות
בשנת
הלימודים
2021-2022

 .3הצהרות מבקש המלגה:
הנני רשומ/ה במרשם האוכלוסין כתושב/ת אבן-יהודה ,ומתגורר/ת בפועל בישוב.
נכון למועד הגשת בקשתי זו ,טרם מלאו לי  35שנים.
השלמתי שירות צבאי/שירות לאומי (מחק/י את המיותר) מלא.
לחילופין – ניתן לי פטור רפואי משירות צבאי/שירות לאומי.
שכר הלימוד השנתי המשולם על ידי ו/או בעבורי למוסד האקדמי המצויין לעיל לשנת הלימודים
 ,2021-2022עומד על סכום של לא פחות מ.₪ 7,000 -
הגשתי /לא הגשתי (מחק/י את המיותר) בעבר בקשה לקבלת מלגה ללימודים אקדמיים מהמועצה
המקומית אבן -יהודה.
קיבלתי /לא קיבלתי (מחק את המיותר) מהמועצה המקומית אבן -יהודה מלגה ללימודים אקדמיים בעבר.
ככל שקיבלתי מלגה מהמועצה בעבר -קיבלתי מלגה לשנת _______ בגובה _________ .₪
פרט לבקשתי זו למלגה  ,לא הגשתי בקשה למלגה נוספת ו/או לתמיכה נוספת בגן לימודי התואר נשוא
בקשתי זו ,ואינני מקבל /ת וגם לא אקבל מלגה נוספת פרט למלגה שאקבל מהמועצה ,אם וככל שתאושר
לי מלגה כאמור.
לחילופין -בקשתי למלגה נוספת ו /או לתמיכה נוספת בגין לימודי התואר נשוא בקשה זו ,לפי הפירוט
להלן:
בקשה לקבלת מלגה הוגשה ל _______________ :בתאריך _________________.
אושרה /לא אושרה (מחק /י את המיותר) לי מלגה בסכום של___________ .₪

הריני מבקש /ת מלגה מטעמים כלכליים ,ובהמלצת המחלקה לשירותים חברתיים של המועצה ,המצורפת
בזאת לבקשתי זו .להלן הנימוקים:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 .4הריני מתכבד/ת לצרף לבקשתי את המסמכים הבאים (בקשה ללא מסמכים מבססים כנדרש לא
תידון):
שם האישור/טופס נלווה

מצורף צילום
כן /לא

הערות

צילום של תעודת הזהות ,כולל הספח עם
כתובת מעודכנת באבן-יהודה
תעודת שחרור מצה"ל/שירות לאומי או
אישור על פטור רפואי
צילום תעודת סטודנט בתוקף לשנת
הלימודים  ,2021-2022או לחילופין
אישור המוסד – קבלה ללימודים
אקדמאיים בשנת הלימודים 2021-2022
ו/או על המשך לימודי תואר ראשון בשנת
הלימודים 2021-2022
אישור על גובה שכר הלימוד השנתי לשנת
הלימודים 2021-2022
( ₪ 7,000ומעלה)
ככל שהוגשו בקשות נוספות למלגה -יש
לצרף את טפסי הבקשות ו /או את הודעת
הגוף ממנו התבקשה המלגה אודות
ההחלטה בבקשה למלגה.
אופציונלי :חוות דעת מהמחלקה לשירותים
חברתיים.
אני הח"מ ,שם מלא _______________________ ת.ז___________________________ .
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי הטופס לעיל מולא על ידי ,ההצהרות הכלולות בו הינן אמת .ידוע לי וברור
לי שהצהרה שאינה אמת מהווה עבירה פלילית ,בין היתר (ולא רק) של ניסיון לקבל דבר מה במרמה או
של קבלת דבר במרמה.

תאריך__________________ :
חתימת המבקש/ת___________________ :

