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 מלגות לסטודנטים מטעם המועצה האזורית גן רווה
  תשפ"אבקשה לקבלת מלגת לימוד לשנת הלימודים 

 
 

 .................ת.לידה...........................ת.ז.........................שם פרטי ומשפחה
 

 ........................' ביתטל .ההורים........................שמות ...............ישוב
 

 טל'נייד....................מייל)חובה(...............................................
 

 שם המוסד בו הינך לומד לתואר ראשון בלבד...................................
 

 .........................תחילת הלימודים במוסד ...........................מגמת הלימוד 
 

 פרטי מייל............................................................................... 
 

 . ) סמן בעיגול(:  א' /  ב'  /  ג'   אחרת שנת הלימוד
 

 .₪................................... שכר הלימוד אותו הנך מתבקש /ת לשלם בפועל
 

 האם קבלת בעבר מלגה מטעם המועצה האזורית גן רווה)סמן בעיגול (
 כן/ לא .

 
 הצהרה 

הריני מצהיר/ה בזה שכל הפרטים המפורטים לעיל הינם נכונים ,ידוע לי כי היה 
ואמסור פרטים לא נכונים ו/או אפסיק הלימודים בשנה לגביה נתקבלה המלגה 
תבוטל בקשתי למלגה ויוחזר כל סכום שניתן לי. הריני מאשר/ת בחתימתי כי 

של  0202-0202   פ"א קראתי את הוראות תקנון מלגות להשכלה גבוהה לשנת תש
 המועצה האזורית גן רווה.

 
 : ....................................שם מלא וחתימת הסטודנט.......................תאריך

 
 

 השנים האחרונות   5 -מזכירות הישוב בדבר מגורי הסטודנט  ומשפחתו  בחתימת 
 

........................................ 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ₪:00544למבקשי מלגה מורחבת בסך 
 התחייבות:

הריני מתחייב/ת לפעול בשנת קבלת המלגה בהתנדבות למען הקהילה במועצה 
במערכת החינוך שעות לפחות בפעילות שלהלן:  55האזורית גן רווה במשך 

 ובמחלקת הרווחה.
ידוע לי שביני לבין המועצה האזורית גן רווה לא יתקיימו יחסי עובד מעביד 

שעות  55י כי במידה ולא אשלים בתקופת התנדבותי למען הקהילה. כמו כן ידוע ל
 לא אהיה זכאי לקבלת המלגה המורחבת. פ"אהתנדבות במהלך שנת תש

וכן ₪  00544יודגש כי המלגה המורחבת מורכבת מהמלגה הבסיסית ע"ס  *

  .נוספים₪  00444מסך  
 
 

 ....................................: שם מלא וחתימת הסטודנט.......................תאריך
 
 

 מסמכים שחובה לצרפם 
 

של מבקש המלגה משני צידי התעודה בצירוף ספח, בו  צילום תעודת הזהות .2
 מופיעים התמונה, הכתובת ומועד הרישום של פרטים אלה בתעודת הזהות.

)משרד הפנים( ובה תפורט כתובת מגורי  תמצית רישום ממרשם האוכלוסין .0
 שנים שקדמו להגשת הבקשה. 5-המבקש ב

 לתואר ראשון בלבד מהמוסד בו לומד מבקש המלגה. אישור לימודים .3
 של המועצה להשכלה גבוהה. אשור מהמוסד על הכרה .4
המגיעים  אשור הנה"ח במועצה על תשלום מלוא המסים והתשלומים .5

יו בגין כל עניין ובגין נכסי המקרקעין למועצה ממקבל המלגה ו/או מהור
 בתחום המועצה .

 ע"י מקבל המלגה ו/או הוריו . אשור תשלום מסי ועד מקומי .6
את השאלון בצרוף המסמכים המבוקשים יש להחזיר למשרדי המועצה לא  .7

 במסירה אישית בלשכת ראש המועצה או במייל  32/22/0202יאוחר מיום 

LISHKA@GANRAVE.ORG.IL 

 

  תדון בבקשה שצורפו אליה כל המסמכים הדרושים הועדה
 ונמסרה במועד בלבד.

 
 

 בכבוד רב,
 משה מאיר                                                                              

  יו"ר הועדה
 
 


