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 וועדת המלגות העירונית

 ' כסלו תשע"דא 
 3402נובמבר  40 

 
 דתשע"–תנאים לקבלת מלגה לתואר ראשון מעיריית ק. ביאליק 

 

 :כללי א.
 

 קריטריונים להענקת מלגה נקבעים עפ"י מצב כלכלי. בד"כ תינתן מלגה רקה .1

 סטודנטים,שהכנסת משפחתם נמוכה.ל
 

בית הוריו של ל בהתייחס ודשית ברוטוהמצב הכלכלי יוערך לפי הכנסה ח .2
במשפחת הסטודנט עצמו. הזכאות לסיוע על סמך קריטריון כלכלי  הסטודנט/ואו
 מצב היחסי של הסטודנט בהשוואה לכלל מבקשי הסיוע.ה  נקבעת לפי

 
 הענקת המלגה הינה ביטוי לערכי העירייה של עזרה לזולת. אנו מקווים,שהינך .3

 אשר מזמנך ומכישורך בתרומה לחברה.סטודנטים תרום/ה למעריך/ה עזרה זו, ומוכנ
 22יימצאו זכאים במלגה חייבים בהשתתפות בפעילות חברתית בהיקף של עד 

  שעות לשנת לימוד.

 
מתנדבי פרח אשר יהיו זכאים למלגה מעיריית קרית ביאליק לא ידרשו בשעות  .4

 התנדבות שמעבר למלגת פר"ח לאחר הצגת אישור מרכז פר"ח.

חיפה/מכללת גליל  באונ' בטכניון/ואולם מתנדבי פר"ח אשר לומדים            
לבצע את  ידרשו עאל/מכללת כרמל/מכללה למינהליזר מערבי/מכללת עמק

 .בקרית ביאליק בלבדהתנדבותם במסגרת פר"ח 
 
 .לגבי אונ'בלבד בליו השוניםק/מ B.Aלתואר ראשון  ללימודים המלגה תינתן .2

     המלגה לא תינתן לסטודנטים מסטר. לסקורסים  2 -לפחות ב יביםפתוחה מחו

עו"ס,עתודאים,סטודנטים  ב.א. נוסף,תלמידי הסבהלתואר אקדמאי הלומדים  בעלי

          ת,תלמידי מכינה,טכנאים  והנדסאים. ששית ומעלה,סטודנטים בתכנית חלקי שנה
     .סטודנטים אלה אינם רשאים להגיש בקשה למלגה

             
 . 20.03.3402  עד   זכור! המועד האחרון להגשת בקשת המלגה הינו .6

 

יש להמציא את הבקשות במסירה אישית לוועדת המלגות בעיריית קירית ביאליק או  .7
יה כרמלי מרכזת וועדת מלגות, שבמקלט העירייה ליד מבנה העירי כוכיאישית לגב' 

 החינוך או במוקד העירוני. אגףאו ב

 
בקשות שלא תמולאנה כראוי ו/או לא ההכנסות. לבקשה יש לצרף אישורים לגבי כל     . 8

 יצורפו אליהן האישורים הדרושים, לסטודנטים אלה תישלח תשובה שלילית.
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  הוראות טכניות: ב.

 

בשאלות שבהן יש מספר אפשרויות לתשובה,סמני/י בעיגול סביב התשובה  .1
 מיותר.המתאימה או מחק/י את ה

 
 הקפד/הקפידי לענות על כל השאלות,לרבות אלו המתייחסות להורים ולבן/בת הזוג. .2
 

הקפד/הקפידי לחתום על ההצהרה המופיעה בעמוד האחרון של הטופס.טופס שאינו  .3
  תישלח תשובה שלילית.-נושא חתימת הסטודנט

 
 
 
 בלבד( 4Aכל הצילומים בפורמט:(אישורים ג.

 

ים לטופס הבקשה אינם מוחזרים.הינך רשאי/ת להמציא צילומי אישורים המצורפ .1
 האישורים הנדרשים ולצרפם לטופס במקום האישורים המקוריים.

 

אישורי הכנסות יש להגיש לגבי הכנסות הסטודנט,הכנסות הורי הסטודנט והכנסות  .2
 בן/בת הזוג וכל הכנסה אחרת כדלקמן:

 
(,      106יד השומה על ההכנסה)ט.אישור מפק-הכנסות של עובדים עצמאיים א.

 שנקבעה לנישום בשנת המס האחרונה.

 
או אישור על אי שלושה תלושי שכר אחרונים. -הכנסות של עובדים שכירים  ב.

 הכנסה כלשהיא מביטוח לאומי.

 
אישור על גובה קצבת פנסיה ו/או אישור על קצבת  –הכנסות מקצבאות  ג.

  וכד'(., קצבת נכות ריםהביטוח הלאומי)קצבת זקנה,קצבת שא
 
אישורים בנקאיים על פיצויים מחו"ל, אישור  –הכנסות קבועות וזמניות שונות  ד.

על תשלום דמי מזונות,אישורים בנקאיים על קבלת דיבידנדים,רנטה וכו'. 
 סטודנט,שדיווח על עבודה זמנית,ומפסיק לעבוד,חייב לעדכן את הוועדה.

 
אביו אין תיק מס הכנסה חייב להמציא תלמיד אשר ל – היעדר הכנסות ה.

 אישור מתאים מפקיד השומה.

 אם אחד ההורים או שניהם אינם עובדים, יש להמציא אישור מביטוח לאומי           
 על אי הכנסה/ או רישום כלשהוא .           

 
 
 

 
 

 
 
 

לעדית *מקרים חריגים יובאו לדיון מיוחד.ההחלטה לגביהם תינתן עפ"י שיקול דעתה הב 
 של הוועדה.
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 ק. ביאליק בלבדב לסטודנטים  – דע"בקשת מלגה לשנה"ל תש
 
 

 יש למלא את השאלון בכתב יד ברור, בעט, ולא בעפרון

 
 .(יש לצרף צילום ת.ז. של המבקש ואישור לימודים / אישור תשלום למוסד)פרטים אישיים:

 

 שם מוסד הלימודים מס'  ת.ז. שם פרטי שם משפחה
    

 
 

 
 לא/  כןהאם הגשת בקשה למלגה בעבר? 

 

 _______ארץ לידה:,   שנת לידה:_______.    אלמן גרוש,, נשוי רווק,מצב משפחתי:  
   

 בבית____________טלפון    . ___________________________   :כתובת

 
 טלפון נייד:_____________________. מגורים בשנה"ל:___________________.

 
  : ___________.מס' שנים  .לא /   כן .          שירות לאומי:    לא/        כן ות בצה"ל :שיר

 
 (. לצרף תעודת שחרור)  לא  / כן / לוחם:  קרבי______________.   תאריך שחרור:

 
סטודנטים שנה ב' ומעלה ששירתו במילואים בשנה  לא/  כן ? גתשע"רתת במילואים האם ש

    ימים רצופים.נא לצרף אישור. 10לפחות   הקודמת
 

 , לא/  כן ? דע"האם הנך פטור/ה משכ"ל או מחלקו, או מקבל/ת מלגה אחרת לשנה"ל תש
 .______________ סכום: 

 
 מינהל הסטודנטים, משהב"ט , מקום עבודה שלך או של ההורים, אחר מקור הפטור:

                    .__________________ 

 
 
 רטים על ההורים:פ

 
 בלבד(. לסטודנטים נשואים –מהגשת אישורים על הכנסות ההורים  פטורים)

 
 :________,שם האב:______________, טלפון________________, כתובת ההורים:

 
 __________________. עבודה:המקום    פנסיונר /    עצמאי/    שכיר   .לא / כן : עובד

 

 _______________.דם: פנסיה ממקום עבודה קו
 

 , פנסיונרית/  עצמאית /    שכירה . לא /   כן עובדת:  _____________,שם האם: 

 
 ____________.פנסיה ממקום עבודה קודם: __________________,מקום העבודה:

 
 _______פרט:  לא,/    כן האם יש להורים רכוש נוסף? )כגון דירה נוספת/חנות/מגרש וכו'( 

 
 לא ./    כן האם מושכר?  ,________________
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 פרטים על עבודת הסטודנט/ית:

 
 )מחק/י את המיותר(. עבודה קבועה/    עבודה זמנית,   לא/   כןהאם הינך עובד/ת 

 
 _________________.טלפון: __________________, מקום העבודה: 

 

 אחרונים חובה( תלושים  3  /חובה   106)טופס הכנסות חודשיות בשקלים: 

 בלבד. 4Aכל ההכנסות ברוטו, בצירוף אישור על כל הכנסה. צילום כל האישורים בפורמט 

 

 בן/בת זוג סטודנט אם אב 

     תלושים אחרונים 3שכר חודשי )

     106טופס  

     מלה,פנסיה ממקום עבודהג

     קצבת נכות

 ביטוח לאומי : הבטחת הכנסה
 צבת זקנה /שאירים               ק                   

    

     הכנסה מהשכרת דירה/חנות

     מלגות ו/או מימון נוסף

     פיצויים מגרמניה )רנטה(

 סיוע ממקומות אחרים :
 ) כגון: מזונות,תמיכה מצה"ל( 

    

 
 נתונים משפחתיים:

 

 ימולא ע"י רווקים ויחידים בלבד.

ההורים ונתמכים על ידם, כולל חיילים בשירות סדיר או הגרים עם  21אחים ואחיות עד גיל 
ש לצרף צילום ספח ת.ז. של אחד י      ____ 21  גיל עדמס' האחים  בשירות  לאומי.

 .ההורים

 

 "( כן / לא, רצ"ב אישור רכז פר"ח ____.3402) דמתנדב פר"ח בשנת לימודים תשע 

 )חובה לצרף אישור מפר"ח עם הלוגו ע"ג האישור(.
 

 אפשרויות/ העדפות –מה לקהילה תרו

 
 ____________ שם הסטודנט

 
 סימון סוג התרומה מקצוע הסטודנט סוג התרומה

   חונכות אישית לילדים

במרכז למידה מתן שיעורי עזר 
 עדיפות למקצוע –י"ב –כיתות ט 

  

   סיוע בגני ילדים/צהרונים

בימי -חלוקת מזון לנזקקים כולל רכב

הלומדים  לסטוד' כעזרהשישי)מיועד 
 מחוץ לעיר(

  

אריזת מזון לנזקקים לפני פס"ח 

 עפ"י החלטת הוועדה-וראש השנה

  

   מרכז צעירים –מעורבות חברתית 

   אחר
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 ימולא ע"י נשואים ובעלי משפחות בלבד.
 

 -/תעודת נישואין + ספפ ת.ז. עבור הילדיםיש לצרף צילום ת.ז.

 
 בן/בת הזוג:

 ______________________,, היכן:  לא /  כן לומד/ת   ___,___________ שם:

 
 עצמאי/ת./    שכיר/ה.  לא/   כן האם בן/בת הזוג עובד/ת? )כולל עבודות זמניות(  

 
 _________________.: 18ילדים עד גיל ________________, מקום העבודה:

 
 _________________.ילדים בצה"ל/ שירות לאומי: 

 
 

ינך רשאי/ת לפרט נקודות לתשומת לב הוועדה,אשר אינן באות לידי ביטוי הערות: ה

 בטופס.

 

 ____________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________ ___ 

 

 ____________________________________________________________ 
 

 הצהרת הסטודנט/ית:

אני הח"מ,שם פרטי: ____________משפחה: ________________ מצהיר/ה, כי 
קראתי את התנאים לקבלת המלגה, ומתחייב/ת לפעול לפיהם, וכי הפרטים,שמסרתי לעיל 

 (,מתאריך השינויייב/ת להודיע לועדת המלגות )תוך שבועיים נכונים, מדויקים ומלאים, ומתח
. ידוע לי,כי מסירת פרטים לא נכונים או מלאים יכולה האישי או הכלכליבמצבי  על כל שינוי

 לשמש סיבה לביטול הסיוע.
 ת מלגה ולתאם עםאני מתחייב/ת להשתתף בפעילות חברתית כמפורט בתנאים לקבל

 ע ההתנדבות.כוכי מראש מועד / סוג ביצו

 
 

 

 תאריך: ____________                               חתימת הסטודנט/ית:______________
 

 
 

 בכבוד   רב,                                                
 

 רסקי                                       כוכי               כרמלי                    רוני     פפיסמדוב                       אלי    דוקו

 מרכזת וועדת המלגות                 יו"ר וועדת המלגות                       ראש    העיר
 

 

 לשימוש הוועדה:
 

     בקשה מס' _________       תואר לימודי_________  החלטה____________
 

  


