
 

 

 
 

 תשע"חקרן מלגות ע"ש שלמה אמסלם ז"ל לשנת 
 

 לשנה"ל הנוכחית.  ז"ל  החלה הרשמה למלגות נוער ע"ש שלמה אמסלם

 יב(, תושב/ת שהם. –המבקש/ת חייב/ת להיות תלמיד/ה הלומד/ת בחינוך העל יסודי )כיתות ז' 

 ה שהומלץ ע"י מחלקת רווחה(ר)למעט מק לא תינתן מלגה למי שקיבל בשנים קודמות.

 .העל יסודיילדים ומעלה הלומדים בחינוך  2משפחה עם תינתן עדיפות לנער/ה מ
  

במידה ותוגש יותר מבקשה אחת למשפחה המלגה תינתן לבוגר, אלא אם כן קיבל בשנים 
 קודמות.

 

 :חלשנת תשע"מסמכים שיש לצרף לקבלת מלגה 

  ההורים. של המבקש או של אחדכולל ספח, צילום ת.ז 
 .אישור לימודים מהמוסד בו התלמיד/ה לומד/ת 
 .טופס פרטים אישיים המצ"ב 

 
 קריטריונים לקבלת מלגה:

 )תלמיד התורם תרומה ייחודית לקהילה )מעבר למחויבות האישית 

  והמלצה בכתב מהמוסד התלמיד ינסח מכתב בו יתאר את תרומתו ויציג אישור
 המוכר בו הוא מתנדב או מגורמי המועצה .

 
 .תלמידים מצטיינים בלימודים 

 ה מבית הספר.המלצ יש לצרף 

 בו התלמיד/ה לומד/ה בית הספרצילום תעודה של המחצית האחרונה מ. 
 

 בקשת סיוע בתשלומי שכר לימוד 
 
  ,אבחונים, סיוע בהוצאות לימודיות אחרות. )כגון: טיפולי פרא רפואיים

 תגבור לימודי וכד'(
 .אישורי מהמוסד החינוכי בו לומד תלמיד/ה ובו מצוין גובה שכר הלימוד 

 ( ומסמכים מאמתים. נספח א' מילוי טופס הוצאות נלוות  )מצ"ב 

 30/10/2018שעות התנדבות ערכית לטובת הקהילה עד לתאריך  30-המלגה מותנת ב  

 התנדבות תשולם יתרת המלגה.בתום שעות , תוענק מקדמה  במעמד הטקס
 .052-4280116  רכזת מתנדבים טל' –את מסגרת ההתנדבות יש לתאם מול גב' אהובה זביב 

 .הערה: יש להגיש מסמכים נלווים על פי הקטגוריה הרלוונטית 
 

 יום שישי כ"ב באדר תשע"ח  9/3/2017 ניתן להגיש עד הבקשה את טפסי

 פאר 9723076-03לאגף חינוך, טל': 
 
 
 
 

   193042סימוכין:



 

 

 
 טופס פרטים אישיים

 

  שם משפחה:
  

   שם פרטי:

 נקבה   /   זכר מין:

   כתובת בשהם:

   טלפון בבית:

   נייד של התלמיד/ה:

   דוא"ל של התלמיד/ה:

   מס' ת.ז:

   תאריך לידה:

   מס' נפשות במשפחה:

   :18מס' אחים עד גיל 
 

 פרטי מוסד הלימוד

   שם מוסד הלימודים:

   כיתת לימוד:

 )ניתן לציין יותר מקריטריון אחד, ראה סעיף קריטריונים(המלגה מבוקשת על קריטריון:  

 פרטני במכתב נפרד( תרומה ייחודית לקהילה( 

 מכתב ממוסד הלימודים( הצטיינות בלימודים( 

 מצ"ב נספח א'( סיוע תשלומי שכר לימוד( 

 סיוע בהוצאות לימודיות אחרות 

  ממח' הרוחה? _____________ עברווחה?___________. האם ניתן לקבל מידהאם הנך מוכר 

 

  

 

 

 

 03-9723076 פאר –לפרטים נוספים ניתן לפנות אל  אגף חינוך 

 ---------------------------------הוועדהלשימוש פנימי של  ---------------------------------
 ___   התלמיד/ה זכאי/ת למלגה

 ___   התלמיד/ה אינו/ה זכאי/ת למלגה
  הערות הוועדה : ______________________________________________________________

  תאריך הגשת הבקשה 

      שם התלמיד/ה:

      חתימה התלמיד/ה:



 

 

 

 נספח א'

 

 טופס סיוע שכר לימוד והוצאות לימודיות אחרות

 

    שם התלמיד:

   המוסד החינוכי:שם 

 

 סיוע בשכר לימוד

   מס' אחים הלומדים בחינוך העל יסודי: 

 גובה שכר לימוד *שם המוסד שם האח/ות

   

   

   

   

 נא לצרף אישורים מהמוסד הנלמד *

 

 סיוע בהוצאות לימודיות אחרות

 ₪עלות *  סוג הסיוע

  

  

  

 נא לצרף מסמכים מאמתים לגובה ההוצאות *

 

 


