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 "אפמלגת המועצה המקומית לשנת תש

 א. זכאים להגיש בקשה

 
  .כרמל על פי תעודת זהות תושבי דלית אל

.ב'(-סטודנט הלומד בשני סמסטרים עוקבים )א' ו  

.גבוההסטודנט הלומד במוסד לימודים המוכר ע"י המועצה להשכלה   

.שעות שבועיות 16סטודנט לתואר ראשון אשר לומד לפחות   

מלאה.נט לתואר שני בתכנית לימודים סטוד   

  .סטודנט הלומד לימודי תעודת הנדסאי המוכר ע''י מה''ט

₪. 10,000( על סה"כ 2020-2019) סטודנט אשר קיבל מלגת המועצה המקומית  

על ידי מפעל הפיס ) יש לשים לב כי  סטודנט שלא מקבל מלגת לימודים אחרת הממומנת

הפיס, סטודנטים שיתקבלו  מלגת פר"ח המוגדלת היא במימון המועצה המקומית ומפעל

(.אליה לא יהיו זכאים למלגת המועצה  

 סטודנט הלומד במוסדות אקדמיים לאומניות. 

.הזכאות למלגה הינה רק לאחד/ת מבני המשפחה הגרעינית  

 

 ב. התחייבות
 

 שעות 140המלגה מותנית בהתחייבות לביצוע פעילות קהילתית בדאלית אל כרמל בהיקף של 

 

אופן הגשה. ג  
 

 29/10/20מועד אחרון להגשה : 

 .יש למלא את טופס המועמדות האלקטרוני ולסרוק לתוכו את כלל הטפסים הדרושים

דאלית אל כרמל את המסמכים יש להגיש בדלפק הקבלה במועצה המקומית אפשרות נוספת: 
 .17:00-8:00ה' בין השעות -בין הימים א'

 aiman@daliaec.comלבירורים נוספים ניתן לפנות בשאלות למייל 
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דאלית  טופס הגשת מועמדות למלגת המועצה המקומית

 מפעל הפיס לשנת תש"פ -אל כרמל 
 

 פרטים אישיים
 __________ :שם פרטי

 _________ :האבשם 

 __________ :שם משפחה

 __________ :מספר תעודת זהות

 __________ :תאריך לידה

 __________ :מצב משפחתי

 __________ :מספר ילדים של המועמד/ת

 )יש לצרף אישור לימודים המוכיח זאת(__________ האם קיים סטודנט נוסף בבית?

 

 לימודים

 אחר / תעודת הנדסאי המוכר ע''י מה''ט ראשון / שני / לסמן(:) נא  לתואר

 __________: מקצוע לימודים

 __________ :שנת לימוד

 כן/ לא (?100-85האם הצטיינת במהלך הלימודים )

 (הצטיינות)אם כן, את/ה מתבקש/ת לצרף תעודת 

 __________: שם מוסד לימוד

 __________ :משך מסלול הלימודים
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 :קטים או מיזמים קהילתיים שנטלת חלק בהםלציין אחד עד שלושה פרוינא 

____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 אקונומי -מצב סוציו

 סטודנט רווק

 ______ מקום עבודה אבא:

 ______ מקום עבודה אמא:

  של שני ההורים. 2020לשנת  ספטמבר -אוגוסט-יוליתלושים אחרונים  3נא לצרף 

  על מעמד לא עובד מהביטוח  עדכניבמידה ואחד ההורים לא עובד, נא לצרף אישור
 הלאומי. 

 .נא לצרף צילום ת.ז של אחד ההורים 

 

 סטודנט נשוי

 ______ מקום עבודה של המועמד:

 ______ עבודה של בת/ן הזוג:מקום 

  של שני בני הזוג. 2020לשנת  ספטמבר -אוגוסט-יוליתלושים אחרונים  3נא לצרף*  

  על מעמד לא עובד מהביטוח  עדכניבמידה ואחד מבני הזוג לא עובד, נא לצרף אישור
 הלאומי. 

 מצב סוציו מיוחד

 נא לסמן את המצב המיוחד:

 המשפחה ____נכות שוללת עבודה של אחד מבני 

 מטופלי רווחה ____

 הורים גרושים ____

 נפטר ____ בן זוג /אחד ההורים
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 בעיה רפואית חריגה במשפחה ___

 .נא לצרף אישור רשמי המעיד על המצב 

 

 

 מקורות מימון

 ת?והחולפ תייםבלת את מלגת המועצה המקומית בשניהאם ק

 כן /לא

 ?ממקור אחרבלת או תקבל/י מלגה בשנה"ל הנוכחית יהאם ק

 כן/לא

 במידה והתשובה היא כן, נא לפרט.

________________________ 

 

 פרטי תקשורת
 __________ מספר טלפון:

 ____________________________ כתובת דואר אלקטרוני:

 ____________________________ כתובת למשלוח מכתבים:

 

 מסמכים

 :יש לצרף את המסמכים הבאים

 זהות + ספח, כולל צילום ברור של תמונת המועמד צילום תעודת .1
 (29.10.20ניתן להשלים עד תאריך ) אישור לימודים .2
 מערכת שעות .3
 אישור רשמי המעיד על מצב סוציו מיוחד בבית  .4
של שני בני הזוג(  ספטמבר -אוגוסט-יוליתלושים אחרוני  3) נא לצרף  סטודנט נשוי .5

אישור מעמד לא עובד עדכני מהביטוח  במידה ואחד מבני הזוג לא עובד נא לצרף)
 הלאומי(
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של שני ההורים(  ספטמבר -אוגוסט -יוליתלושים אחרונים  3נא לצרף סטודנט רווק ) .6
)במידה ואחד מההורים לא עובד נא לצרף אישור מעמד לא עובד עדכני מהביטוח 

 הלאומי(

 

 

 

 הצהרת סטודנט

 אל כרמל. . אני מצהיר/ה בזאת כי אני תושב/ת דאלית1

 . אני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים, מדויקים ומלאים.2

 . אני מצהיר/ה כי קראתי את התנאים לקבלת המלגה, ואני מתחייב/ת לפעול לפיהם.3

 . ידוע לי, כי בעצם הגשת בקשת המלגה אני מסכים/ה לכל האמור בתנאים לקבלת המלגה.4

 למען הקהילה כמפורט בתנאים לקבלת מלגה. . אני מתחייב/ת להשתתף בפעילות5

. אני מצהיר/ה כי במידה ויחול שינוי כלשהו בתחום לימודי או במקום הלימודים אודיע על כך 6
  ימים. 7בתוך 

אל כתובות המייל  29/10/20עדכני עד תאריך לימודי  . אני מתחייב/ת להמציא אישור7
aiman@daliaec.com 

 

 

 חתימת הסטודנט                                                                                         תאריך 

 

_____________                                                                           _____________ 
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