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 סטודנטים לתואר ראשון והנדסאיםהמועצה לת ראש מלג

 :שנת תשפ"ב

 תנאי סף ודגשים:

מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון  בהבקשה לקבלת מלגת ראש המועצה לשנת תשפ" .1

וללימודי הנדסאים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י המל"ג )המועצה 

 להשכלה גבוהה(.

 ללא צורך במעורבות קהילתית בתמורה.  .לכל היותר() ₪ 1,500גובה המלגה:  .2

 .27/03/22 -מועד אחרון להגשה הבקשה .27/02/22 -יוםאת הבקשה למלגה ניתן להגיש החל מ

 אישורים וטפסים נדרשים:

 כולל צירוף המסמכים הנדרשים בקישור ,מילוי טופס בקשה מקוון-https://www.hof 

/ashkelon.org.il/728  .פקס. בבאופן ידני/ שיוגשו לא יתקבלו מסמכים 

 "המציין את מספר  באישור לימודים רשמי מטעם המוסד האקדמי לשנת הלימודים תשפ

 שעות הלימוד השבועיות. 

 "באישור תשלום שכר לימוד מטעם המוסד האקדמי לשנת הלימודים תשפ. 

  החלק שבו מופיעה כתובת המגורים(.צילום ת.ז + ספח( 

 3-אישור תושבות המעיד על מגורים באחד מיישובי המועצה האזורית חוף אשקלון ב 

 השנים האחרונים )ניתן לקבל ממחלקת הגבייה או ממזכירות היישוב(. 

  חשבון בנק בבעלות מבקש המלגה. –אישור ניהול חשבון בנק 

 הערות ודגשים:

 ת בקשה למלגה אינה מבטיחה קבלת מלגה. ועדת הבחינה תדרג מספר המלגות מוגבל. הגש

את הבקשות על פי הקריטריונים שמצוינים בטופס ההרשמה ועל פי המסמכים שיצורפו 

 לבקשה. 

 .לסטודנטים המקבלים מלגה רשותית/מלגת פר"ח/מלגת קרן גרוס בשנה  אין כפל מלגות

ראש המועצה. בקשות כפולות לא תינתן האפשרות להגיש בקשה למלגת  בהאקדמית תשפ"

 . על הסף יפסלו -שיוגשו

  בהתייחס למערכת סימסטריאלית(.  שעות שבועיות 16מספר שעות הלימוד המינימלי הוא(

 תינתן עדיפות לסטודנטים הלומדים מספר רב של שעות לימוד. 

 

 

 

 

 

https://www.hof-ashkelon.org.il/728/
https://www.hof-ashkelon.org.il/728/


 סמכי רשות: מ

 מסמכי רשות מעלים את הסיכויים לדרוג משמעותי יותר לקבלת המלגה. 

 סטודנט -לא עובד אישור מביטוח לאומי על מעמד  -סטודנטים לא עובדים. 

 תלושי שכר-  

ניתן לצרף תלושי שכר של אחד/שני  -הכרה בצורך כלכלי משפחתי לסטודנט רווק -

תלושים אחרונים מיום הגשת המסמכים(. במידה ואחד/שני ההורים  2ההורים )

. 2020ומאזן לשנת  2019עבור שנת  עצמאיים יש להגיש צילום דו"ח שומה ממס הכנסה

מעמד -במידה ואחד/שני ההורים אינם עובדים יש להגיש תצהיר מביטוח לאומי על 

לא עובד וסכום הקצבה מביטוח לאומי. במידה ואחד/שני ההורים מקבל קצבת פנסיה 

 יש לצרף לתלוש הפנסיה + אישור מעמד לא עובד מביטוח לאומי.

 נתק. אודותהביא תצהיר מעו''ד/ נוטריון תצהיר נא ל -במידה ויש נתק מהורה -

חודשים  2במידה והסטודנט יתום )משני הוריו( או חייל בודד יגיש תלושים שלו של  -

 אחרונים.

להגיש תלושי שכר של שני חודשים אחרונים  , ניתןלבחירתך -סטודנט נשוי ללא ילדים -

של שני הוריך או שלך ושל בן/ת זוגך. במידה ואחד/שני ההורים עצמאיים יש להגיש 

.סטודנט נשוי )עם 2020ומאזן לשנת  2019צילום דו"ח שומה ממס הכנסה עבור שנת 

ג איננו יש להגיש תלושי שכר שלך ובן/ת זוגך )ללא ההורים(. אם אחד מבני הזו -ילדים(

 עובד, יש להביא אישור מביטוח לאומי על כך.

 טפסים שיש להביא רק במידה וסימנת אותם בטופס- 

נדרשים לצרף לבקשתם תצלום ברור של  21שלהם אחים עד גיל -סטודנטים רווקים -

 ת.ז של אחד ההורים כולל תצלום ספח בו רשומים אחיהם ותאריכי הלידה שלהם.

 דת זהות +ספח ילדים.צילום תעו -סטודנטים הורים -

 צילום של תעודת שחרור / אישור על שירות לאומי +תצלום תעודת מילואים פעיל. -

של אחד בני המשפחה בקרבה ראשונה+  40%אישור מביטוח לאומי על נכות מעל  -

 קצבה מביטוח לאומי.

 שנים(. 5עד יש לצלם תעודת עולה ) –עולה חדש  -

 במידה ויש. –דו"ח סוציאלי -

יש  –( 27סטודנט רווק, יש לך במשפחה אחים שהם סטודנטים )עד גיל במידה ואתה  -

 לצרף אישור לימודים של האח/ות.  )לא כולל סטודנטים נשואים+ ילדים(

 סטודנט יתום מאחד ההורים או שניהם: יש לצרף תעודות פטירה. -

 

 

  נוסח הבקשה למלגות מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.


