מלגות לסטודנטים תושבי המועצה המקומית פרדס חנה כרכור
מועד הגשת המועמדות למלגה :עד 09/11/2018
המועצה המקומית פרדס חנה כרכור בשיתוף קרן רוטשילד קיסריה שמחה להעניק מלגות לסטודנטים
גם בשנת הלימודים תשע"ט  ,מתוך מגמה לעודד את ההשכלה הגבוהה ביישוב בכלל ואת הצטיינות
הסטודנטים בתחום הלימודי ובתרומתם לקהילה ,בפרט.
 .1קריטריונים לבקשת מלגה לשנה"ל תשע"ט ()2018-2019
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תושב/ת פרדס חנה כרכור לפחות בשנתיים האחרונות.
שירות צבאי מלא או שירות לאומי חובה או שירות אזרחי .לא יתקבל כל פטור משירות צבאי
או לאומי ,למעט פטור מטעמים רפואיים  ,או עולה חדש שקיבל פטור משירות צבאי בגין גילו
עפ"י חוק.
לימודים במוסד אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה .המלגה מיועדת ללומדים לתואר
ראשון  ,תואר שני וללימודי רפואה.
התחייבות הסטודנט ל  130שעות פעילות בקהילה ,עפ"י צרכים של וועדת המלגות וראיון אישי.
זכאות קבלת מלגה לסטודנטים תיבדק בכפוף לקריטריון של הכנסה לנפש .הסטודנטים ידרשו
להציג תלושי משכורת שלהם ושל הוריהם ו/או שלהם ושל בני זוגם .מקבלי מזונות יידרשו
להציג אישור רלוונטי לנושא.
היקף השעות השבועיות הנדרשות לקבלת מלגה:
 סטודנט הלומד לתואר ראשון :לפחות  14שעות שבועיות באחד הסמסטרים ולפחות 12
שעות שבועיות בסמסטר האחר.
 הלומדים באוניברסיטה הפתוחה צריכים ללמוד מספר קורסים בשנה אשר שכר לימוד
מעל ₪ 10,000
בראיון האישי על הסטודנטים למסור לוועדת המלגות את מערכת שעות הלימודים וקבלות על
תשלום שכר הלימוד עבור כל סמסטר שהם לומדים  .סטודנטים אשר לא יגישו מסמכים לשני
סמסטרים לא יקבלו מלגה (סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה יציגו מסמכים לסמסטר א'
ויחתמו על הצהרה להשלמת מסמכים של סמסטר ב').

 .2בסמכות וועדת המלגות לדחות על הסף ו/או לדחות לגופא ,לפי המקרה והעניין בקשת מלגה של
סטודנט אשר לא הגיש טפסים מלאים ו/או שבקשתו אינה עונה על הקריטריונים או איזה מהם
ו/או על סמך נתונים חריגים הבאים לידי ביטוי בטפסי הבקשה שהגיש.
 .3וועדת המלגות תבחן את הקריטריונים מעת לעת ותהא רשאית לשנות ו/או להוסיף עליהם.
 .4הסטודנט נדרש למלא את הטופס המקוון ולשלחו חזרה.
למילוי הטופס יש להשתמש בחשבון  GMAILבלבד.
התשובות תתקבלנה דרך חשבון ה .GMAIL
 .5לקראת המילוי יש להמציא ולצרף קבצים של המסמכים הבאים:
 תעודת זהות לרבות הספח המלא.
 תעודת שחרור מצה"ל או אישור על שירות לאומי/אזרחי (עתודאי אישור על דחיית–
שירות) או פטור רפואי משירות.
 אישור לימודים רשמי מודפס ע"י מוסד הלימודים בו מצוין כי הינך תלמיד/ה מן המניין.
 תלושי שכר לפי הנדרש בטופס המקוון
 אם רווק/ה  3:תלושי שכר של הסטודנט והוריו .יש להמציא אישור אם מובטל או אחר
 אם נשוי/נשואה  3:תלושי שכר של הסטודנט ובן/בת הזוג .יש להמציא אישור אם בן/ת
הזוג מובטל או סטודנט או אחר.
 אם גרוש/ה 3 :תלושי שכר של מגיש הבקשה ומסמכים נלווים רלוונטיים




אישורים ומסמכים רלוונטיים בגין הוצאות מיוחדות
מערכת שעות וקבלות על שכר לימוד (ידרש במעמד ראיון האישי)

 .6אם יתגלה טופס בו מולאו פרטים לא מדויקים ,לא נכונים ,או הושמטו נתונים הנדרשים בטופס
הבקשה ,ואשר יגרמו להטעיה ו/או להחלטה שגויה של חברי וועדת המלגות ,תבוטל הבקשה למלגה
לאלתר ,ואם קיבל הסטודנט מלגה הוא יידרש להחזירה.
 .7אין הוועדה מתחייבת להיענות לכל הבקשות ו/או לבקשה כלשהי והיא תפעל על פי שיקול דעתה
הבלעדי ועפ"י הקריטריונים שייקבעו על ידה מעת לעת ובכפוף לתקצוב השנתי.
 .8אם תדחה בקשתו של סטודנט לקבלת מלגה ,הוא רשאי להגיש לוועדה בקשה מנומקת לדיון נוסף ,
תוך שבועיים ממועד הודעת הוועדה.
 .9הוועדה תדון בבקשה תוך חודש מיום הגשתה  .החלטה זו של הוועדה תהיה סופית.
 .10כל הסטודנטים מקבלי המלגות מחויבים להגיע לטקס חלוקת המלגות.
 .11הזמנה לטקס תישלח בנפרד .בקשות חריגות להיעדרות מהטקס מסיבות מוצדקות יוגשו לפני
הטקס.
 .12תאריך אחרון להגשת המסמכים ושליחת הטופס עד ליום  9/11/2018 :בשעה 12:00
בקשה ללא כל המסמכים הנדרשים לא תיבדק!
לפרטים נוספים:


הגב' עדי רוזנבאום שרודק מאגף החינוך -טלפון077-9779725 :
מיילrsh.adi@pardes-hanna-karkur.muni.il :

שעות מענה טלפוני בימים  :א' ,ב' ,ג' ,ה' בין השעות 11:30-14:00
שעות קבלת קהל בימים :א ,ב ,ג ,ה' בין השעות ( 08:30-11:30ביום ג' גם אחה"צ בין השעות
)16:00-18:00


מרכז הצעירים "הפרדס" טלפון077-5524074 :
מיילtzeirim.p.k@gmail.com :

בברכה,
אילנה זגול
מנהלת אגף חינוך

שרון שמאי
מנהלת מחלקת בתי הספר

העתקים:
ד"ר עו"ד אלדד בר כוכבא ,ראש המועצה.
מר רן גלר ,גזבר ומזכיר המועצה.

עמית חזן
מנהל מרכז צעירים "הפרדס"

