מלגות לסטודנטים תושבי פתח-תקווה
עיריית פתח-תקווה מעניקה מלגות לרווחת סטודנטים תושבי העיר.
אנו רואים בסטודנטים ,משאב אנושי חשוב בעיר .לפיכך ,אנו מעודדים מעורבות חברתית ועשייה ציבורית.
ועדת המלגות של עיריית פתח תקווה מעניקה מלגות ללימודים לסטודנטים
בין הקריטריונים לחישוב הזכאות לקבלת מלגה :נתונים אישיים ויחסיים של כלל הסטודנטים/ות מבקשי
המלגות במועד ,היקף עבודה ,לימודים ,שירות צבאי/לאומי והתנדבות.
קריטריונים בסיסיים לקבלת מלגה:
 .1סטודנטים בין הגילאים  11עד .53
 .2סטודנטים לתואר ראשון ,במוסד אקדמאי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ,תושבי פתח-תקווה.
 .5יתרת לימודים של שנה ,לפחות  4קורסים סמיסטריאליים.
 .4קבלת המלגה מותנית בהתנדבות קהילתית במסגרת פרויקטים המופעלים ע"י מרכז הצעירים
"החממה" ואגף הנוער והצעירים בעיר .מספר שעות ההתנדבות הנדרשות לקבלת המלגה 18 -שעות.
אישורים שיש לצרף לטופס בקשת המלגה:
 .1קורות חיים
 .2צילום ת.ז
 .5תעודת שחרור מהצבא /פטור
 .4אישור לימודים
 .3טופס הרשמה למלגה
 .6ניתן לצרף מכתב אישי
את טופס ההרשמה והאישורים הנדרשים  -יש לשלוח למייל jobs@hamama.org.il
משך תקופת הגשת הבקשה למלגה32.11.311.-1.1.3116 :
* מיילים ללא כל המסמכים /אישורים לא יטופלו
לפרטים נוספים:
"החממה" -מרכז הצעירים
מרק לברי  ,6פתח-תקווה
85-0874728 ,jobs@hamama.org.il

מרכז הצעירים ”החממה“  -מרק לברי  6כפר גנים פתח-תקוה
אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון90-097470920 :
במייל jobs@hamama.org.il :באתרwww.hamama.org.il :
או בפייסבוק” :החממה מרכז צעירים“

תאריך___________ :

ועדת המלגות העירונית
טופס בקשה לקבלת מלגת מרכז הצעירים ה"חממה"
לשנת תשע"ו
פרטים אישיים
שם פרטי ____________:שם משפחה ____________________:מספר זהות__________________:
נייד _________________:טלפון _________________:כתובת____________________________:
דוא"ל _______________________________________:גיל ______:מין :ז  /נ .
מצב משפחתי . _________:ארץ לידה _______________:שנת לידה ________:שנת עליה.________:
מצ"ב צילום תעודת זהות
השכלה
מוסד לימודים ___________________:תחום לימוד _______________________:
שנת לימודים ___________________:למד במכינה  :כן /לא
מצ"ב אישור לימודים רשמי של מוסד הלימודים
שרות צבאי:
שירות צבאי  :מלא  /חלקי  /פטור  /לאומי סוג שירות :רגיל  /תומך לחימה  /לוחם.
תאריך שחרור.____/____/____ :
תאריך גיוס.____/____/____ :
מצ"ב תעודת שחרור /פטור
שעות וימים פנויים לפעילות :יום ._________________ :בין השעות_________________ :
הערות_____________________________________________________________________ :
___________________________________________________________________________
א .ידוע לי כי המלגה ניתנת לשנת הלימודים תשע"ו ומקבל המלגה מחויב לפעילות קהילתית במרכז
הצעירים /אגף הנוער והצעירים בהיקף של  01שעות סה"כ בין התאריכים ינואר -יולי .3116
ב .המלגה הינה מלגת מעורבות חברתית ורק פניות מתאימות ייענו .קבלת המלגה מותנית בעריכת ראיון
התאמה.
ג .ידוע לי שאי דיוק במילוי הפרטים יהווה סיבה בידי מרכז הצעירים לשלול את קבלת המלגה.
קראתי את הפרטים והם מובנים לי ואני מתחייב למלאם.
על החתום,
שם מלא_____________________:
חתימה______________________:

מרכז הצעירים ”החממה“  -מרק לברי  6כפר גנים פתח-תקוה
אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון90-097470920 :
במייל jobs@hamama.org.il :באתרwww.hamama.org.il :
או בפייסבוק” :החממה מרכז צעירים“

