
 סטודנטים יקרים תושבי שלומי! 

 ,גנפתחת ההרשמה למלגת תשפ"

 מועצה מקומית ומפעל הפייס.

 

מתכבדים ושמחים להציג מלגות מורחבות של המועצה בסך כולל של     מרכז צעירים ומפעל הפייס

₪ תמורת התנדבות בקהילת שלומי במגוון פרויקטים חברתיים וחינוכיים.                               10000

תואר  המלגות מיועדות לסטודנטים אשר לומדים במוסדות אקדמיים לתואר ראשון, תואר שני, 

מכינה קדם אקדמאית מוכרת מל"ג,    ,מוכרת משרד החינוך ודת הוראהתעשלישי מוכר מל"ג, 

יד מוכר משרד החינוך, לימודי תעודה מוכרת קופות החולים פרא רפואי ורפואה   -לימודי יג 

 .18הנדסאים מוכרים מה"ט מעל גיל  משלימה, לימודי אומנות מוכרת משרד התרבות והספורט ,

 אחריות חלה על הסטודנט. –ים חסרים  הגשת הבקשה: לא תתקבל פנייה עם מסמכ

 10.10.22 עד  10.9.22הגשה בטופס מקוון עם צירוף מסמכים  •

 סטודנטים לתארים המפורטים לעיל.  •

 . גשעות התנדבות בשנת הלימודים תשפ" 150 •

) מפגש פתיחת שנת מלגות, יום  נוכחות חובה –במרכז צעירים שלומי  מפגשי מנהיגות  5 •

 .המעשים הטובים, ערב זכרון בסלון, פתיחת הפאב המקומי, טקס חלוקת מלגות(

הזכאות למלגה   –במקרה של הפסקת לימודים או אי זמינות לביצוע המלגה בפועל  •

 תבוטל ע"י מנהלת מרכז הצעירים. 

 את השתתפותי בכל מפגשי החובה המפורטים בתקנון אני מאשר/ת 

 סעיף חתימה דיגטלית: חתימת המועמד 

 

 להגשת בקשה למועמדות קבלת המלגה יש למלא את כל הפרטים ולצרף את המסכים הנלווים:

 פרטים כללים:

 שם פרטי 

 שם משפחה 

 ת.ז

כן/לא  :אני תושב שלומי בשנתיים האחרונות  

:כתובת מגורים במהלך הלימודים  

: כתובת דוא"ל  

: מספר נייד  

: תאריך לידה  

זכר/נקבה  :מגדר  



 משפחה מוכרת ברווחה: כן /לא

 מצב משפחתי: רווק/נשוי/אלמן/גרוש/אחר 

 שירות צבאי: צבאי מלא, שרות לאומי, לא שירות, שירות מילואים בפועל 

:שם האב  

:שם האם  

0/1/2/3/4מספר שנים במלגת מפעל הפייס:     

 תעסוקה:

 מצב תעסוקה: עובד /לא עובד

במה אתה עוסק: פרט  

 היקף משרה: משמרות, חצי משרה/משרה מלאה/שעתי 

 לימודים:

 שם מוסד הלימודים 

 כתובת מוסד הלימודים 

 לימודים לתואר: ראשון/שני/הנדסאי מוכר מה"ט, תעודת הוראה מוכר מל"ג 

 חוג פקולטה:

1,2,3,4שנת לימודים :  

 גובה שכר לימוד: 

 תוכנית המלגה: ניתן לבחור  יותר מאופציה אחת. 

מיועד למי שגר בשלומי במהלך הלימודים. –חונכות פר"ח   

מיועד למי שגר בשלומי במהלך הלימודים/בטווח של עד שעה משלומי  –פרויקטים קהילתיים   

מיועד למי שלא גר בשלומי במהלך הלימודים.  –תוכנית חינוך לפסגות   

 הצהרת המועמד – יש לסמן בכל משבצת לאישור הסכמתכם.

– לפי תמצית רישום בשנתיים האחרונות תושב מועצה מקומית שלומי מצהיר בזאת כי אני אני * 

אישור תושב שנתיים אחרונות בשלומי.  –  היסטורית כתובות ממשרד הפנים  

.אני אזרח מדינת ישראל בעל תעודת אזרחות ישראלית * 

מכינה   ,מוכרת משרד החינוך תעודת הוראהשלישי מוכר מל"ג,  ראשון/שני/הנני סטודנט/ לתואר 

יד מוכר משרד החינוך, לימודי תעודה מוכרת קופות   -קדם אקדמאית מוכרת מל"ג, לימודי יג 

הנדסאי   /החולים פרא רפואי ורפואה משלימה, לימודי אומנות מוכרת משרד התרבות והספורט

מל"ג.מוכר מה"ט/תעודת הוראה מוכר    

שעות שבועיות וקשר שוטף עם מנהל הפרוייקט   4התנדבות של –אני מאשר את זמינותי  למלגה *   

31.9.202שעות מתחילת המלגה ועד ל    150תנדבותית של  לי כי המלגה מותנת בפעילות ה  ידוע*   

ע"י    330.10.2ע"י המועצה והשנייה עד   31.5.2הראשונה  – בשתי פעימות  ןנת יידוע לי כי המלגה ת *

 מפעל הפייס בכפוף לאישור ביצוע כל השעות ע"י מרכז צעירים. 

₪  לא אקבל את מלגת עידוד   10,000* מאשר כי אם אקבל את המלגה מפעל הפייס בסך 

 הלימודים של הרשות המקומית. 

.ייקיםכל הפרטים שמסרתי נכונים ומד אני מתחייב כי *   

.בהתאם לצרכים ולמשאבים הקיימים ששיבוץ לתוכנית יעשה ע"י מרכז צעירים* ידוע לי  * 

ידוע לי כי במידה ולא מילאתי את השאלון במלואו ו/או לא צירפתי את כל המסמכים הנדרשים,  * 

האחריות הינה מוטלת על הסטודנט.  – עדהובקשתי לא תובא לדיון בו   



 

                                                                                                                                        לא נדון בבקשה עם פרטים או מסמכים חסרים. –יש לצרף את המסמכים טפסים נלווים: 

אישור קבלה ללימודים / גאישור לימודים לשנת הלימודים תשפ"  

ר לימוד ממוסד הלימודים.  גובה שכ  

מדור שכר.  –קבלה דמי רישום   

3202-2202אישור תושב שלומי לשנת     

 צילום ת.ז עם ספח מלא וברור.

ממשרד הפנים.היסטוריית כתובות  –מסמך תמצית רישום   

ניתן לקבל מהבנק.  –אישור בנק לניהול חשבון קיים   

 

 

 בהצלחה מרכז צעירים שלומי 

 


