בס"ד

1

מועצה אזורית שפיר
אבן שמואל

איתן

בשיתוף
קרן מלגות ע"ש חיים וגרשון נדיבי ז"ל

בקשה למלגת לימודים תשע"ז

פרטים אישיים
שם משפחה _________

אלומה

משואות יצחק מיקוד 79858

שם פרטי_________ תעודת זהות _____________

שנת לידה__________ שם האב __________ מספר נפשות בבית _______
מ"ס סטודנטים במשפחה _______

זבדיאל

זרחיה

מצב משפחתי :נשוי/אה  /רווק /ה
נא למחוק את המיותר
מס' בית ____________הישוב _____________טלפון בבית _____________
פלאפון ___________________ כתובת מייל (חובה) ________________________
פרטים על המוסד

מר כז שפירא

פרטים על המוסד בו הינך לומד/ת _______________________________
המגמה  /החוג __________________ היקף הלימודים _________________

משואות יצחק

נועם

משך הלמודים____________

זו שנת לימודים סידורית _____

הוצאות לימודים
שכר לימוד _______________ כלכלה ופנימייה ________________

עוזה

עין צורים

קוממיות

רווחה

אישורים נדרשים
רצ"ב דף נלווה המפרט את כל המסמכים הנדרשים.
הצהרה:
הריני מצהיר בזה כי הפרטים שמסרתי נכונים( .חובה למלא את כל השדות בטופס המלגה ,טופס שיוגש
ללא המסמכים הנדרשים או שיחסרו בו פרטים לא ידון)
התחייבות:
שעות לקהילה בתחום__________________---
הריני מתחייב לתרום _______
בתקופה_____________ או בכל תחום ובכל תקופה ע"פ צורכי המועצה.
ידוע לי ,כי אם לא תהיה באפשרותי לתרום את השעות מסיבות כלשהן הריני מתחייב להחזיר את המלגה.
תאריך______________

שלווה

שפיר

חתימה______________________

את הטופס המלא והאישורים יש להגיש במרכז שפירא אצל :דפנה 08-8508907-
באבן שמואל אצל :אסנת – 08-6875214
תאריך אחרון להגשת הטפסים ר"ח כסלו תשע"ז  1.12.2016לא יתקבלו טפסים לאחר המועד הנקוב
לשימוש המשרד:

תאריך________:

החלטת ועדת המלגות___________ :

מרכז שפירא ,ד.נ .מרכז שפירא  79411טל 08-8508922 .פקס08-8501790 .
אבן שמואל  ,ד.נ שדה גת  79585טל 08-6875222 .פקס08-6812056 .
אתר המועצה  www.shaffir.org.il :בקרו אותנו בדף הפייסבוק

בס"ד

2

אבן שמואל

איתן

אלומה

זבדיאל

מ.א שפיר בשיתוף קרן נדיבי מעניקה בכל שנה מלגות לסיוע לסטודנטים המבקשים
לרכוש השכלה גבוהה ולהשתלב בחיים האזרחיים ובמעגל העבודה .הסטודנטים שימצאו
זכאים לקבלת מלגה ידרשו לתרום את חלקם בקהילת שפיר באופן של התנדבות במגוון
תחומים שהוגדרו מראש.
ועדת המלגות של המועצה התכנסה וקבעה קריטריונים לקבלת מלגה.

זכאים להגיש בקשה למלגה
א.
ב.
ג.
ד.

סטודנט/ית תושבי המועצה בלבד ,אשר מתגוררים במועצה שנתיים לפחות
סטודנט/ית הלומד/ת לתואר ראשון ,להנדסאים ,או לתעודת הוראה בלבד
במערכת שעות בהיקף של  18ש"ש שנתיות לפחות
סטודנט/ית המשלמים שכ"ל על סך  ₪ 3000לפחות
סטודנט שאינו מקבל מלגה ממקור אחר( .פר"ח ,תנופה ,גרוס)

המסכים הדרושים
זרחיה




מרכז שפירא





משואות יצחק

נועם




עוזה




עין צורים



קוממיות

רווחה

תעודת שחרור מצה"ל או משירות לאומי
אישור לימודים הנושא תאריך לאחר פתיחת שנה"ל ובו פירוט מ"ס השעות
הנלמדות.
אישור גובה שכר לימוד ,כולל מ"ס שעות שבועיות הנלמדות.
אישור על מגורים במעונות או חוזה שכירות.
ספח ברור של תעודת זהות של ההורים בו מפורטים כתובת וכן פרטי ילדי
המשפחה.
ספח תעודת זהות של הפונה בו מצוינת כתובת מגוריו
במידה ולפונה אחים הלומדים במוסד להשכלה גבוהה – יש לצרף אישור לימודים
של האחים.
אישור על תשלום ארנונה.
כל מסמך רלוונטי לפנייתכם(,אישור מחלה עדכני הנושא תאריך של החצי שנה
האחרונה ,דוחו"ת סוציאליים וכו')...
אישור על פעילות ציבורית/התנדבות
 נא לסמן  Xליד כל משבצת ולחתום מטה כי כל המסמכים אכן צורפו.

הנני מאשר כי כל הטפסים שביקשתם מצורפים.
חתימה _________________

שלווה

שפיר
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