
 
 

 

 סטודנט/ית יקר/ה,

 אנו שמחים להודיעך על פתיחת הגשת מועמדות לקרן העירונית לסטודנטים בני העיר עפולה
 .ולשנת תשע"

 זכאים להגיש בקשה:

 )תושבי עפולה בלבד! )עפ"י תעודת זהות. 

  במוסד לימודים המוכר ע"י  או שלישי שני,ראשון לתואר  ובשנת תשע"הלומדים  סטודנטים             
 .לרבות סמינרים להוראהלהשכלה גבוהה בארץ,  המועצה     
 שעות שבועיות בתואר שני.        8-, ושעות שבועיות 15אשר לומדים מעל  סטודנטים בתואר ראשון 

 וסטודנטים לתואר שלישי.     
  לנפשנטו ₪  4,000מועמדים אשר הכנסת משפחתם אינה עולה על. 

     שעות כל  אתיש לבצע ) .ותחולק בשתי פעימות תרומה לקהילהבשעות פעילות המלגה מותנית     
את שעות )תשע"ה( , סטודנט שלא סיים בשנה החולפת (15/11/2016עד לתאריך  הפעילות

  אינו רשאי להגיש מלגה.בקהילה המחויבות 

 על מנת לטפל כראוי בבקשתך עליך לצרף את המסמכים הבאים: 

 .טופס בקשה מלא וחתום על ידי המבקש 
 עם כתובת עדכנית( צילום ת.ז כולל ספח(. 
 :תאריך לאחר פתיחת הלימודים.  אישור לימודים 

 נך לומד/ת(.מספר שעות שבועיות )מהמוסד בו ה                               
  (/תנך לומד: )מהמוסד בו העל גובה שכ"לאישור. 
 .אישור שירות צבאי/לאומי 
 :שני תלושי שכר של  -נשואים).  תלושי שכר אחרונים של ההורים 3 אישורי הכנסה של ההורים

 אישורים על דמי אבטלה, קצבאות וכדומה. -אחראישור/ טופס שומה בלבד.  -עצמאיםהזוג(.  בני
 והכנסת בן/בת אינם צריכים להציג הכנסות הורים, אלא את הכנסתם   -סטודנטים נשואים

 הזוג.
  אינם צריכים להציג הכנסות הורים, אלא את  ,בעלי הכנסות עצמאיות 30סטודנטים מעל גיל

 הכנסתם בלבד.
 יש לצרף אישור לינה במעונות או חוזה שכירות -מועמדים שאינם גרים בעפולה. 
 חובה , פותמועמדים הלוקחים חלק בפר"ח או במעורבות חברתית אחרת או מקבלים מלגות נוס

 לצרף אישורים.
 ה )אישור מהמוסד בו הוא לומד/ת(.אישור לימודים של אחים הלומדים במוסדות להשכלה גבוה 
 משפחה יש לצרף ספח ת.ז של ההורים.ב 25 במידה ויש אחים מתחת לגיל *

 .המסמכים הנדרשים לא תידון בוועדהבקשה שלא יצורפו אליה  -לידיעתך
היכל ל צמוד) 15 'במרכז צעירים עפולה, רח' החטיבה תשע מסאת הטפסים יש להגיש ידנית 

  milgaafula@gmail.com -או באמצעות מייל (, בתוך הגלריה העירוניתהתרבות

 (0012: )עד השעה  2/201625/עד   1/201624/מועדי הגשה:  

 באחריות המגיש לוודא שכל הטפסים הגיעו!!! הגשת מלגה באיחור!לא תתקבל 

 www.afula.muni.ilועיריית עפולה  www.yaic.org.il: האינטרנט יבאמצעות אתר טפסים:
  04-6484284טלפון:  -לפרטים נוספים וליצירת קשר

 ה!בהצלח

 

mailto:milgaafula@gmail.com
http://www.afula.muni.il/


 
 

 

 מלגת העיר עפולה- ותשע" שאלון בקשת מלגה ללימודים

 

 תאריך קבלת המסמכים__________                  חתימת מקבל המסמכים___________

 פרטים אישיים:

 מין: שם פרטי: שם משפחה:
 ז / נ

תאריך  ת.ז:
 לידה:

תאריך 
 עלייה:

מצב 
 משפחתי:

 ר/  נ/  ג/ א

 שם האב:

 שרות: צבאי/ לאומי דוא"ל:
 שירות כללילוחם/ תומך לחימה/ 

 תאריך גיוס:

 תאריך שחרור:

 

 כתובת כפי שמופיעה בת.ז:

 שכונה: 
 עפולה/

גבעת המורה/ 
 עפולה עלית.

 נייד: טלפון: מיקוד: דירה: בית: רחוב:

 שכר נטו: עיסוק האם/האישה: שכר נטו: עיסוק האב/ הבעל:

 

 האם הנך )המועמד/ת( חד הורי: כן/ לא 

 בן/ בת הזוג לומד/ת: כן/ לא 

 הכנסות נוספות של המשפחה
 )יש לציין את הסכום החודשי(

 .נא לצרף אישורי הכנסה 

 / 25אחים הגרים בבית ההורים עד גיל 
 למועמדים נשואים יש למלא את פרטי הילדים.

 .נא לצרף ספח ת.ז של ההורים 
 קצבת זקנה:__________

 יתום מאב/ אם
 שארים: _________גובה קצבת 

 אבטלה:___________
 פנסיה: ___________

 גובה קצבה__________ -נכות/ מחלת הורה
 גובה קצבה_______ -נכות/ מחלת בן משפחה

 גובה קצבה_________ -נכות/ מחלת המועמד
 פרט:______________ -אחר

במידה והנך עובד/ת מהו גובה שכרך החודשי? 
 )נטו(

סטודנטים נשואים או )עבור ___________ 
 (30סטודנטים מעל גיל 

 
 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 :גיל :שם



 
 

 

 סיוע נוסף:

 האם קיבלת מלגת קרן גרוס? כן/ לא 

 האם הנך חונך/ת במסגרת פר"ח או בפעילות

 חברתית אחרת? כן/ לא

  האם הנך מקבל/ת מימון ממנהל

 הסטודנטים? כן/ לא

  האם הנך מקבל/ת מלגה אחרת מעל סכום

 כן/ לא₪?  4,000של 

 ₪ בסכום של__________ 

 לימודים:

 :שם מוסד הלימודים 

 'שנת הלימודים: א'/ ב'/ ג'/ ד 

 ________:תואר:_______ חוג 

 ___________:מס' שעות לימוד שבועיות 

 _________:גובה שכ"ל 

 ?הנך גר/ה במעונות/ שכירות/ בבית ההורים 

  מועמדים המתגוררים בבית הוריהם יש לציין

 מרחק ממוסד הלימודי: ________ ק"מ

  26מס' אחים סטודנטים עד גיל 

_______________ 

 

 .יש לצרף אישורים רלוונטיים עבור כל סעיף עליו הצהרת 

 

 

 

 הצהרה

 שמסרתי לעיל נכונים, מלאים ומדויקים.אני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים 

 חתימת המבקש/ת: __________
 

 תאריך: ___________________  

 

 


