הועדה למלגות
שאלון קבלה למועמד – תשע"ח
הנחיות להגשת טופס מלגת לימודים לשנת תשע"ח
 .1זכאים לפנות:
א .סטודנט הלומד במוסד להשכלה גבוהה או לימודי תעודה בארץ או באחת משלוחותיו או במוסד אקדמי מוכר ע"י
משרד החינוך והתרבות ,והמועצה להשכלה גבוהה.
ב .סטודנט שילמד לא פחות מ 20-שעות שבועיות במשך שנת הלימודים.
ג .סטודנט שמתגורר בנשר בקביעות ,ב –  3השנים האחרונות לפחות ,לפי רישומי משרד הפנים.

 .2הנחיות הרשמה
יש לצרף לשאלון קבלה למועמד את האישורים הבאים (חובה):
א .צילום תעודת זהות כולל ספח.
ב .צילום מת.ז .הורים המעיד על מקום מגוריהם הקבוע.
ג .אישור על שירות צבאי/לאומי.

ד .אישורים ממוסד הלימודים (חובה):
 .1אישור לימודים
 .2מקצוע לימוד ראשי.
 .3מספר שעות לימוד שבועיות (מערכת שעות).
 .4גובה שכר הלימוד הנדרש אישית מהלומד ללא נלווים (מסמך רשמי מהמוסד בדבר גובה שכר הלימוד).
 . 3השאלון יימסר בתיבת "ועדת המלגות" שנמצאת בכניסה ללשכה ,בקומה ב' ,במשרדי העירייה.
 .4לתשומת לבכם הבקשה מתייחסת לשנה"ל תשע"ח בלבד.
 .5לוח הזמנים  -מועד אחרון להגשת הבקשות 28/12/2017 :לאחר מועד זה לא תתקבלנה בקשות למלגה).

הערה:
לידיעתכם מטעם עיריית נשר מלגות נוספות :פר"ח ,קרן אייסף ,מפעל הפיס – אין כפל זכאות למלגה.
מאחלים לך הצלחה בלימודיך.
בברכה,
ועדת המלגות
עיריית נשר

עיריית נשר
הועדה למלגות
טופס בקשה למועמד לקבלת מלגה לשנת הלימודים תשע"ח
א .פרטים אישיים
מספר זהות
מין
 .1זכר

שם משפחה
תאריך לידה

. 2נקבה
חודש

מספר ילדים/אחים עד גיל 21
כתובת רחוב ומספר
רחוב ומספר
 .2שירות לאומי

תאריך גיוס:

שנת עליה

יום

אופן מגורים -

פלאפון סטודנט

. 1שכירות  .2בעלות פרטית  .3אצל ההורים
ישוב
שכונה

טלפון הורים

 .3לא שרת

 .4עתודאי

תאריך שחרור:
שנה חודש

כתובת מייל (נא למלא בכתב

ארץ לידה

מספר ילדים/אחים סה"כ

סטודנט

שירות צבאי
 .1שירות רגיל

מצב משפחתי
 .1רווק  .2נשוי  .3אחר פרט _____

שנה

כתובת
הורים

שם פרטי

שנה חודש

 .5פטור ,פרט _________________
דרגה/תפקיד ______________________

ברור) _____________________________ @________________________________

ב .פרטי לימוד נוכחיים ( שנה"ל תשע"ח)
שנת לימוד ( הקף בעיגול )
שם מוסד הלימוד ___________________________ :

א/ב/ג/ד

פקולטה/מגמה ______________________ :

מקצוע לימוד ראשי ___________________ :

סוג תואר:

מס' שנים
_____

 .1תואר ראשון  .2תואר שני  .3תואר שלישי  .4אחר ________

היקף תוכנית הלימודים ( מספר שעות ) ________



תקופת לימודים

מס' חודשים
________

נא לצרף אישורים מתאימים

מספר שעות לימוד שבועיות _____

המשך מעבר לדף

ג .פרטים על השכלה קודמת
השכלה על תיכונית קודמת

 .1אוניברסיטה

 .2מכללה

 .4אחר

 .3סמינר

שם המוסד_________________________________ :
מספר שנות לימוד _____________
השכלה
תיכונית

שנת סיום ______________ תואר ___________________

 .1בגרות מלאה
סה''כ שנות לימוד

תעודת גמר

 .4אחר

 .2בגרות חלקית.
 .3ללא תעודת בגרות

ד .מעורבות בקהילה כסטודנט  /תלמיד – נא לצרף מסמכים רלוונטיים

ה .הערות ( מעבר למה שפורט בשאלון ):

הצהרת המועמד:


הריני מצהיר כי הפרטים הנ"ל מלאים ,נכונים ומדויקים.

שם מלא __________________ :תאריך ________________ :חתימה ____________________ :

לשימוש עיריית נשר
מסגרת סיוע אזור :

מסמכים שלב א'

_________

שלב ב' ( ועדה) סה"כ __________
כללי_________ :

