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

 לשנת הלימודים האקדמית תשפ"ב   

 שעות   140ת חברתית בהיקף של תיתמורת פעילות התנדבו 

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

 

 ,  תושבי בית ג'ן סטודנטים יקרים

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

   הכפר.  אנושי חשוב לשגשוג

  בהיקף   אנו שמחים לאפשר לכם מלגת לימודים בתמורה לתרומה משמעותית לקהילה בכפר בית ג'ן

ע"פ דרישות המועצה המקומית בית ג'ן  ,  פ"בתש  האקדמית  הלימודים  שנת  במהלך,  שעות  140  של

   .ובהתאם לצרכי הכפר

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

 הרשות.  שייקבע על ידי 

 : בקשה למלגה  רשאי להגיש

 . תושב בית ג'ן ▪

לתואר    במוסד המוכר ע"י המל"ג  תשפ"ב לומד במהלך שנת הלימודים האקדמית  ה סטודנט   ▪

רשימת המוסדות הקובעת לעניין זה  .  לימודי תעודת הוראה  ו/אואו שני(    ראשון)אקדמי  

 .הינה הרשימה המפורסמת באתר המועצה להשכלה גבוהה

המוכר  במוסד  לימודי הנדסאי    סטודנט הלומד במהלך שנת הלימודים האקדמית תשפ"ב ▪

 .  על ידי מה"ט

יסודי בבתי ספר המאושרים על ידי  - י"ד בחינוך טכנולוגי על  - בכיתות י"גהלומד    סטודנט  ▪

 משרד החינוך. 

 לא זכאי למלגה:  

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

 . הסבה מקצועית

 סטודנט הפטור משכר לימוד.  ▪
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 הסטודנט נדרש למלא שני הנספחים:

 הגשת מועמדות למלגה  טופס - 'א  נספח ▪

 ת  /מלגאי של והתחייבות  הצהרה כתב - ' נספח ב ▪

 

ולצרף מספר    'בנספח אתתבקשו  הגשת הבקשה  בעת   , אשר  חסרהמסמכים. בקשה  אישורים 

ה כל  את  מכילה  ולא  ,  הנדרשיםוהמסמכים  אישורים  אינה  המלגות  ועדת  לבדיקת  תועבר  לא 

 .  תימסר הודעה למגיש הבקשה על אי בחינת הבקשה

 .מסמכים הנדרשיםאישורים והוצרפו את כל ה םבמלואים אנא השלימו את הטפס

 

 הגשת מועמדות למלגה בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים 

 14:00שעה   8/11/2021עד לתאריך 

 מנהלת התכנית מטעם המועצה המקומית -לגב' עביר מחמוד  באופן ידני

 10:00-14:00ה' , בין השעות -ימים א'

 scholarship.beitjann@gmail.com    באמצעות אימייל או

 

 מספר המלגות מוגבל*

 

 בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת !   

 עו"ד ראדי נג'ם

 יו"ר המועצה המקומית בית ג'ן 
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 טופס הגשת מועמדות למלגה  –  'א נספח

 מסמכים הנדרשים אישורים והוצרפו את כל ה ופס במלואואנא השלימו את הט

 פרטים אישיים:  

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

 ____   __________________  : כתובת            מצב משפחתי:  _______________          

 : ______________________   E-mail              ______        ___________  מס' הנייד:   

 

 רטי הבנק: פ

 ____  ____________________  :  סניף                        ___________________     :בנק

 : _____________________ חשבון' מס                         _______________ _  : סניף' מס

 

 : ___________________________________ שם התואר/תחום הלימודים האקדמיים

 _______________________________________ : המוסד האקדמי בו לומד הסטודנט

 

   )הקף בעיגול(: כן / לא   סטודנט נוסף במשפחה

 ______________________________  שם הסטודנט הנוסף במשפחה ומוסד הלימודים:

 לצרף אישור לימודים לשנה"ל תשפ"ב עבור הסטודנט הנוסף   נא

 

 :1 את תחום ההתנדבות המועדף X -סמן ב

 רווחה                            תרבות                                  מרכז צעירים         חינוך                      

 :לפנייה לקבלת המלגה הסיבה

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 
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

 ח צילום תעודת זהות + ספ .1

 של ההורים ספח של המגיש וצילום ת.ז + צילום תעודות זהות : סטודנט רווק

 הכולל חוג לימוד והיקף שעות לימוד  פ"בלשנה"ל תש אישור לימודים  .2

  פ"ב"ל תשלשנהאישור גובה שכר לימוד  .3

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

  )הסטודנט ע"שחשבון מהבנק )בעלות אישור  אוצילום צ`ק הכולל פרטי חשבון בנק  .5

 )במידה וישנו( עבור הסטודנט הנוסף במשפחה שנה"ל תשפ"בל אישור לימודים .6

 :   המבקש של הכלכלי   מצבו  על  המעידים מסמכים .7

 :  סטודנט רווק ▪

 ( כל מקום עבודה  )עבור של הסטודנט  2021יוני החל מחודש תלושי שכר  3 ❖

 ( כל מקום עבודה )עבור ההוריםשל  2021יוני החל מחודש תלושי שכר  3 ❖

 אישור על יש לצרף "  –מובטל או לא עובד : הכנסהאישורים המעידים על היעדר  ❖

 לצרף אישור על גובה דמי אבטלה. ו/או  " מהמוסד לביטוח לאומימעמד לא עובד

טופס השומה האחרון של מס הכנסה והצהרה על הכנסה חודשית   עובדים עצמאיים: ❖

 ממוצעת. 

 

 :סטודנט נשוי ▪

 עבור כל מקום עבודה( ) בני הזוגשל  2021יוני החל מחודש  תלושי שכר 3 ❖

 אישור על יש לצרף "  –מובטל או לא עובד : ישורים המעידים על היעדר הכנסהא ❖

 לצרף אישור על גובה דמי אבטלה. ו/או  " מהמוסד לביטוח לאומימעמד לא עובד

טופס השומה האחרון של מס הכנסה והצהרה על הכנסה חודשית   עובדים עצמאיים: ❖

 ממוצעת. 

 

, לא תועבר לבדיקת  והמסמכים הנדרשיםאישורים אינה מכילה את כל ה, אשר  חסרהבקשה 

 ועדת המלגות ולא תימסר הודעה למגיש הבקשה על אי בחינת הבקשה.

 הגשת מועמדות למלגה בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים 

 14:00שעה   8/11/2021עד לתאריך 

 מנהלת התכנית מטעם המועצה המקומית -לגב' עביר מחמוד  באופן ידני

 10:00-14:00ה' , בין השעות -ימים א'

 scholarship.beitjann@gmail.com    באמצעות אימייל או

 

 רבה   בהצלחה
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 ב'נספח 
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