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 ב תשפ"  טופס בקשה למלגה
 

 פרטים אישיים  .א
   

   _____________________  :תעודת זהות
  ___________  :שם פרטי ________________  שם משפחה:

  ___________  בית מס': ________________  רחוב:
    ז / נ  מין:

   __________________________    תאריך לידה:
  מגורים:

 _________________________________________________כתובת: ______ 
בבית ההורים/ בשכירות בעיר המגורים/במעונות סטודנטים/בשכירות מחוץ לעיר  

 המגורים/אחר: ________________ 
  תושב/ת קצרין משנת:
_____________ ___ 

   

    ______________  טלפון בית:
    ______________  טלפון סלולרי:

  _______________________________________  ר אלקטרוני: דוא
   ישראל/אחר: ______________  ארץ מוצא:

 __ רווק/ה/ נשוי/אה/ גרוש/ה/ אחר: _____________________  מצב משפחתי: 
     

    שירות צבאי  .ב
  צבאי/ אזרחי/ לאומי/ אחר: ___________________  סוג שרות: 

  __________  תאריך שחרור:  _______ ______ תאריך גיוס:
     

    מוסד ומסלול לימודים
  כתובת: _______________________  שם המוסד

___________________ 
  שם מסלול הלימודים:

 __________________________________________ 
 

     תואר/ תעודה
    א / ב/ ג/ ד  שנת לימודים: 

: מס' שעות שבועיות
___ ______________ 

   

 
 מצב סוציאלי מיוחד )יש לצרף מכתבים ומסמכים רלוונטיים(  .ג

 
_______________________________________________________________________________________________

_ 
        
 הצהרה .ד
      ם אינם נכונים או  הנני מצהיר/ה שכל הפרטים בטופס  נכונים ומדויקים. במידה והפרטים או חלק

    עדכניים 
 מוסכם עלי שבקשתי למלגה לא תידון.           

  כנדרש צרפתי לבקשה זו את המסמכים הבאים 
 
 .אני מצהיר/ה שקראתי את תקנון המלגות והוא ברור לי היטב 
  שעות ההתנדבות השנתיות,בקהילת קצרין, עד תום שנת הלימודים בתיאום   5אני מצהיר/ה לבצע את

 מול מרכז הצעירים.  
 
 ____ פעמים מלגות בשנים  __אני מצהיר/ה שעד היום קיבלתי מועדת המלגות _

____________ _______ 
 

 _________________ _: חתימה                 _______________: _______________           תאריך :שם מלא
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 על המבקש לצרף את המסמכים הבאים:
 
צילום תעודת זהות, כולל ספח בו רשומה כתובת נוכחית של הסטודנט ו/או הוריו, או כל מסמך   .א

 .1אחר לצורך הוכחת העמידה בהגדרת "בן קצרין", כמפורט בסעיף  

 04-6969620: ניתן לקבל בלשכת המועצה בטל  2021אישור תושב לשנת   .ב

אישור לימודים, מהמוסד בו רשום הפונה,  בו מצוין גובה שכר לימוד, מסלול לימודים והיקף   .ג
 שעות שבועיות. 

 צילום קבלות עבור שכר לימוד ששולם.  .ד

 לואים.צילום תעודת שחרור מהצבא/שירות לאומי/תעודת מי  .ה

 צהירים.  סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה יצרפו סילבוסים לכל קורס עליו הם מ .ו

טופס בקשת מלגה מלא וחתום. את הטופס ניתן למצוא  בדף הפייסבוק "מרכז צעירים קצרין"   .ז
 ובאתר המועצה. 

כל מסמך או מידע אחר אותו יידרשו להשלים ולהמציא לועדת המלגות לצורך דיון בבקשתם  .ח
 חריו. ו/או לא

 
או להגיש במרכז צעירים קצרין  עד ליום   melagot.katsrin@gmail.comאת כל הטפסים יש לשלוח במייל 

   16:00בשעה   30.5.22
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