
1 
 

       

 ₪  10,000מלגה ע"ס   יעניקו מפעל הפיסוהמועצה המקומית בית ג'ן 

 שעות  140תמורת פעילות התנדבות חברתית בהיקף של   "אלשנה"ל תשפ

 

 . אך מתייחס לנשים וגברים כאחדבלבד  מטעמי נוחות נכתב בלשון זכר במסמך זה  *האמור

 

 סטודנטים יקרים, 

משאב , אנו רואים בהם  ומוצלחת  בשנת לימודים פורייה  מברכת אתכםהמועצה המקומית בית ג'ן  

לשגשוג חשוב  ציבורית    הכפר.   אנושי  ועשייה  חברתית  מעורבות  מעודדים  אנו  מצפים  ולפיכך, 

  .בכפרלראותכם מאתגרים אותנו ומשתלבים בעשייה החברתית 

  של  בהיקף  תרומה משמעותית לקהילה בבית ג'ןאנו שמחים לאפשר לכם מלגת לימודים בתמורה ל

תכנית ההתנדבות נבנית בהתאם לצרכי  .  "אפתש  האקדמאית  הלימודים  שנת  במהלך,  שעות  140

 וע"פ תחומים שוועדת המלגות תבחר.   הכפר

סטודנטים שאושרה בקשתם למלגה, מתבקשים להשתתף בטקס המלגות, כתנאי לזכאותם ובמועד  

 הרשות.  שייקבע על ידי 

 

 רשאי להגיש בקשה למלגה:  .1

 סטודנט אזרח ישראל, תושב בית ג'ן.  1.1

במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשפ"א, הסטודנטים ילמדו באחת מהמסגרות  1.2

 הבאות:  

הסטודנטים ילמדו במוסד המוכר ע"י המל"ג, לתואר אקדמי )ראשון או שני( המוכר ע"י   ▪

הינה הרשימה המפורסמת באתר המועצה    המל"ג זה  לעניין  )רשימת המוסדות הקובעת 

גבוהה לימודי הנדסאי במוסד  (להשכלה  או  ע"י המל"ג  לימודי תעודת הוראה המוכרת   ,

 המוכר ע"י מה"ט. 

המוכרים ע"י משרד התרבות   תלאומנויוהסטודנטים ילמדו בבתי ספר על תיכוניים  ▪

 והספורט. 

יסודי בבתי ספר המאושרים על  -י"ד בחינוך טכנולוגי על  -בכיתות י"גהסטודנטים ילמדו  ▪

 ידי משרד החינוך. 
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 לא זכאי למלגה:   .2

סטודנט הלומד במכינות, לימודי תעודה, קורסים, השתלמויות, השלמת בגרות, הכשרה או   ▪

 . הסבה מקצועית

  .סטודנט הפטור משכר לימוד  ▪

 .)אין כפל מלגות( תשפ"א ה"למלגה נוספת ממפעל הפיס בשנ שמקבלסטודנט  ▪

 

 שני הנספחים: להגיש את  הסטודנט נדרש  .3

 + מסמכים נדרשים   פנייהה טופס - א  נספח ▪

   ת/מלגאי של והתחייבות  הצהרה כתב -נספח ב   ▪

 

לצרף מספר מסמכים לבקשתכם. בקשה לא  בנספח א )טופס פנייה(  תתבקשו  הגשת הבקשה  בעת  

לא תועבר לבדיקת ועדת המלגות ולא תימסר   ,מלאיםמלאה, אשר תכיל פרטים או אישורים לא  

וצרפו את כל    םבמלואים  אנא השלימו את הטפס.  הודעה למגיש הבקשה על אי בחינת הבקשה

 .המסמכים הנדרשים

 אל כתובת דוא"ל המסמכים והאישורים הנדרשים יש לסרוק ולשלוח את כל 

scholarship.beitjann@gmail.com 

 14:00שעה    8.11.2020יום א' :  "א פלשנה"ל תשה מועד אחרון להגשת בקשה למלג

 *מספר המלגות מוגבל*
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 פנייה ה טופס –  א ספחנ

 פרטים אישיים:  

 _____ ________________ :        _ ז.ת                      _____ ______________   :מלא שם

 ____   __________________  : כתובת            מצב משפחתי:  _______________          

 : ______________________   E-mail              ______        ___________  מס' הנייד:   

 

 רטי הבנק: פ

 ____  ____________________  :  סניף                        ___________________     :בנק

 _____________________ : חשבון' מס                         _______________ _  : סניף' מס

 

 :לפנייה לקבלת המלגה הסיבה

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

 תעסוקה: 

 יש לציין את מקום העבודה ________________   ,. במידה וכן)הקף בעיגול( עובד/לא עובד 

 

 :1 את תחום ההתנדבות המועדף  X -סמן ב

 מרכז צעירים                     וספורטרווחה                            תרבות         חינוך                      

 

   ( )הקף בעיגול: כן / לא   בשנה"ל תשפ"א סטודנט נוסף במשפחה

 _______________________  שם הסטודנט הנוסף במשפחה ומוסד הלימודים:

 תעודת זהות ואישור לימודים לשנה"ל תשפ"א של הסטודנט הנוסף  צילום יש לצרף 

 
כל מלגאי יבחר תחום אחריות במסגרת המיזם. הועדה לא מתחייבת שתקבל את העדפתו )תלוי במס' המתעניינים   1

 בכל תחום(.
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 : לצרף חובה

 . צילום תעודת זהות + ספח .1

 .  של ההורים+ ספח צילום תעודות זהות : סטודנט רווק

 הכולל חוג לימוד והיקף שעות לימוד.  "אלשנה"ל תשפאישור לימודים  .2

   "א"ל תשפלשנהאישור גובה שכר לימוד  .3

 )מצ"ב( חתום כתב הצהרה והתחייבות של מלגאי/ת  -נספח ב  .4

שם  חובה על חשבון מהבנק )בעלות אישור  אוצילום צ`ק הכולל פרטי חשבון בנק  .5

  ) הסטודנט

 :   המבקש של הכלכלי   מצבו  על  המעידים מסמכים .6

תלושי  3- ו( 2020 יולי מחודש   החל)תלושים תלושי שכר של הסטודנט  3: סטודנט רווק ▪

. במידה והסטודנט/ אחד ההורים אינו  ( 2020  יולימחודש  החל)תלושים  ההוריםשכר של 

 מהמוסד לביטוח לאומי.   2020עדכני לשנת  "אישור על מעמד לא עובד"עובד יש לצרף 

במידה . (2020  יולימחודש  החל)תלושים   של שני בני הזוג תלושי שכר 3: סטודנט נשוי ▪

  2020עדכני לשנת ואחד מבני הזוג אינו עובד יש לצרף "אישור על מעמד לא עובד"  

 מהמוסד לביטוח לאומי.   

ואישור לימודים לשנה"ל  + ספחיש לצרף צילום תעודת זהותסטודנט נוסף במשפחה :  .7

 הסטודנט הנוסף.  עבורתשפ"א 

 

 אל כתובת דוא"ל המסמכים והאישורים הנדרשים  כליש לסרוק ולשלוח את 

scholarship.beitjann@gmail.com 

 14:00שעה   8.11.2020בקשה: יום א' המועד אחרון להגשת 

 

בקשה לא מלאה, אשר תכיל פרטים או אישורים לא מלאים, לא תועבר לבדיקת ועדת המלגות  

 ולא תימסר הודעה למגיש הבקשה על אי בחינת הבקשה. 

 אנא השלימו את הטפסים במלואם וצרפו את כל המסמכים הנדרשים.

 

 לכתובת דוא"הגשת הבקשה והמסמכים הנדרשים, שאלות, הבהרות ומידע נוסף באמצעות 

scholarship.beitjann@gmail.com 

 

 ! רבה  בהצלחה

 עביר מחמוד 

 המשותפות עם מפעל הפיס" המלגות "מיזם מנהלת תכנית 
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scholarship.beitjann@gmail.com 

 

 גב' עביר מחמוד

 8/11/2020 

 מועצה מקומית בית ג'ן

scholarship.beitjann@gmail.com 
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