המרכז הקהילתי חוף אשקלון
מלגה רשותית 2019-2020
בהמשך למדיניות המועצה לקדם ולעודד את תושבי המועצה ללימודים גבוהים ,תעניק המועצה האזורית חוף
אשקלון ,בשיתוף מפעל הפיס ,מלגות לסטודנטים וסטודנטיות תושבי/ות המועצה ,לשנת הלימודים תש"פ לפי
ההנחיות הבאות:
קריטריונים נדרשים:











סטודנטים או סטודנטיות במסלול אקדמי הלומדים/ות לתואר ראשון ,שני ולימודי הנדסאים.
סטודנט/ית מן המניין בשנת הלימודים תש"ף.
לימודים במוסדות המוכרים ע"י המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה)  /המפוקחים ע"י משרד ממשלתי.
גובה שכר לימוד שנתי העולה על  - ₪ 6,000בכפוף להצגת אישור לימודים ואישור גובה שכר לימוד.
מגורים במועצה  -חובה! בכפוף להצגת תעודת זהות וספח (החלק שבו מופיעה הכתובת).
בעל/ת חשבון בנק אישי (לא בנק הדואר).
לימודים בארץ בלבד.
השתתפות פעילה בפרויקט התנדבות כפי שתקבע המועצה בהיקף של  180שעות שנתיות ,כאשר
לפחות  50%מהשעות יסתיימו עד סוף אפריל .2020
ההשתתפות בתכנית מותנית בחתימה על חוזה מול מסגרת הפעילות ומול מרכז הצעירים חוף
אשקלון.
המלגות ניתנות בשיתוף מפעל הפיס ומותנות באישור מפעל הפיס.

אישורים וטפסים נדרשים:





אישור לימודים חתום מטעם המוסד האקדמי – לשנת הלימודים תש"ף.
אישור שכר לימוד חתום מטעם המוסד האקדמי – לשנת הלימודים תש"ף.
צילום ת.ז  +ספח (החלק שבו מופיעה הכתובת).
אישור חשבון בנק.

דגשים:
 .1ההתנדבות תתקיים בתחומי המועצה בלבד.
 .2מקום ההתנדבות ייקבע ע"י מרכז צעירים בהתאם לצורך בתחומים שונים ,בישובים השונים.
 .3מקום ההתנדבות עשוי להשתנות במהלך השנה ,בהתאם לצורך ,עד למימוש סך השעות כפי שנקבע
לעיל.

המרכז הקהילתי חוף אשקלון
אופן ההגשה:
במרכז צעירים חוף אשקלון ,בתיאום מראש.
קרן 050-3159367 ,08-6776459

לתשומת ליבכם:
ההרשמה למלגות לשנה"ל תש"ף תפתח בתאריך  01.09.2019ותסתיים בתאריך .31.10.2019
יש להגיש את הטפסים לפי הוראות המפורטות עבור כל תוכנית לא יאוחר מיום .31.10.2019
סטודנט שיימצא זכאי למענק ,יקבל תשובה באמצעות דואר אלקטרוני אשר מצוין בטופס הבקשה לא יאוחר
מיום .15.12.2019

המועמד מצהיר כי ידוע לו והינו מסכים לכך ,כי:
אין במילוי טופס המועמדות כדי ליצור התחייבות אצל המועצה למתן מלגה ,גם אם המקרה ונתוניו עונים
במלואם על הקריטריונים שנמסרו ע"י המועצה .כמו כן ידוע למועמד ,שאין במילוי הטופס ובהגשתו בכדי
ליצור כלפי המועצה משום טענת הסתמכות.
יכול ולא תינתן מלגה כלשהי ,וכי מתן המלגה טעון אישור המועצה ,וכי אין במילוי הבקשה ו/או ביצוע חונכות
ו/או עמידה בכל הקריטריונים שנקבעו ו/או שייקבעו מעת לעת ,משום התחייבות המועצה למתן המלגה.
המועצה שומרת על זכותה ותהא רשאית להוסיף ו/או להוריד ו/או לשקלל את מלוא הנתונים/קריטריונים
ו/או את חלקם לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ללא הודעה מוקדמת ו/או אחרת (מובהר כי ההחלטה להעניק מלגה
לפלוני ולא לאלמוני ,הינה החלטה שבשיקול דעתה הבלעדי של המועצה ,ההחלטה הינה סופית בלא יכולת
להשיג על ההחלטה מטעם המועמד).
במידה ותתגלה הצהרה כוזבת או שאינה נכונה אובייקטיבית בפרט מהותי לדעת המועצה ,ואשר נמסרה על
ידי המועמד בטופס זה ,הרי שהמועצה תהא זכאית לדרוש השבת כספים מהמועמד בכל עת ,והמועמד שקיבל
הכספים ישיבם לאלתר לידי המועצה.

בברכת שנת לימודים מוצלחת!

