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 תושבי מ.א. אלונה -לעידוד סטודנטים עצמאות מלגות 

 

  לציבור הסטודנטים ומשפחותיהם,

 נא להעביר את המסמך לילדיכם. - הורים

 , את צעיריה לרכוש השכלה גבוהה המעודדת ,מועצהה בהמשך למסורת

 .בפ"תשהלימודים ם לקבלת מלגה לשנת הרישו ארכת תקופתהאנו שמחים להודיע על 

 .31.10.2022ות עד לתאריך בקשות מועמדניתן לשלוח 

 

 מסלולים כדלקמן: 3 -תתבצע בחלוקת המלגות 

 .מלגה לעידוד השכלה גבוהה  - Aמסלול 

 למען חיזוק הקשר והתמיכה ההדדית בקהילה. - לעידוד העשייה בקהילה בקרב סטודנטיםמלגה  – Bמסלול 

 ( לעידוד עשייה בקהילה+  השכלה גבוהה עידודמלגות ל) A+Bמלגה למעוניינים במסלול   - C מסלול

 

 דמהם בלב 1-המסלולים או ל 3 -ניתן להגיש בקשה ל

 בתנאי ההגשה המופיעים באתר האינטרנט של המועצה.של כל מלגה כפי שמובאים בכפוף לקריטריונים 

________________________________________________________________________ 

 :ם ניתן לקבל באתר האינטרנט של המועצה, כפי שמופיע בהמשךבהתאם למסלוליטפסים למילוי 

 :לגה לעידוד השכלה גבוההמ – Aלמסלול 

 באתר( מקוון )טופס בקשהמלא את הטופס המקוון באתר המועצה בלבד יש ל #                  

 סטודנטים: בקרב  בקהילהם מלגה מיוחדת לעידוד העשייה ים גכוללה C או Bלמסלולים  

 באתר( מקוון )טופס בקשה לטופס המקוון באתר (במסמך זה 3)עמ'  2 נספחלצרף את יש  #                  

 נספח רלוונטי למסלול המבוקש.ן בכל כמצוי הנדרשים כל האישוריםאת  ולצרף בשלמותו טופסאת הלמלא יש 

 צירוף האישורים חובה!!!

________________________________________________________________ 

עדת המלגות אשר תשקול ותמליץ למליאת המועצה על גובה המלגות בהתאם למספר מקבלי והדיון בבקשות מתבצע בו

 . ..ימוד, מצב סוציאלי ועודהמלגות, גובה שכר הלימוד, מספר שנות הל

 מליאת המועצה תאשר שמית את מקבלי המלגות ואת סכומן.

 * חובה! - מלגות יחולקו בטקס בו נוכחות מקבלי המלגותהשימו לב!  *

 ** מועד הטקס יתאחר עקב "מצב קורונה" ותלוי בהנחיות משרד הבריאות

 31.10.20222: המועד האחרון להגשת הבקשות

https://www.alona.org.il/582/
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 .תובא לדיוןלא  31.10.2022 – עד למועד האחרון בקשה שלא תגיע 

 

 המסלולים:התנאים להגשת הבקשה למלגה לפי להלן 

 דמהם בלב 1-המסלולים או ל 3 -ניתן להגיש בקשה ל

 

 מלגה לעידוד השכלה גבוהה: Aמסלול ב תנאים  להגשת הבקשה למלגה   
 

 ישובי המועצהיאחד מ ופיעמ לוהזהות שה ואשר בתעודות על הסטודנט להיות תושב אלונה לפחות שנתיים לפני הגשת הבקש #

  כישוב מגוריו.

 וכד'.אוניברסיטה, טכניון, סמינר למורים, בי"ס לאחיות, מכינה כגון:  ע"י המועצה להשכלה גבוהה מוכר במוסד סטודנט הלומד #

 וחרר משירות מטעמים רפואיים. ודנט ששירת באחת מן האופציות הבאות: צבא/  שרות לאומי/  עתודאי/  סטודנט ששסט #

 שנות לימוד. 3 -במסלול זה  מלגה סה"כ שנות הלימוד המקנות זכאות לקבלת #

 .   יםשנ 30 לגה זו הינוהגיל המרבי לקבלת מ# 

 נתונים, ביניהם מצבו על סמך שקלול תובא לדיון מיוחד וקבלת המלגה תקבעבקשתו  – )במסלול זה( 30 גיל מבקש מלגה מעל# 

 .אקונומיויהסוצ

 

 טופס לחץ כאן<<מילוי הל .המסלוליםבכל  למילוי עבור מבקשי המלגות מיועד: A למסלול טופס הבקשה

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 לעידוד העשייה  בקהילה בקרב סטודנטים מיוחדת מלגה  :Bבמסלול  תנאים להגשת הבקשה למלגה

 

 שובי המועצהיאחד מי ופיעמ לוהזהות שעל הסטודנט להיות תושב אלונה לפחות שנתיים לפני הגשת הבקשה ואשר בתעודות  #

  כישוב מגוריו.

 וכד'., סמינר למורים, בי"ס לאחיות, מכינה אוניברסיטה, טכניוןכגון:  ע"י המועצה להשכלה גבוההסטודנט הלומד במוסד מוכר  #

  .ודנט ששירת באחת מן האופציות הבאות: צבא/  שרות לאומי/  עתודאי/  סטודנט ששוחרר משירות מטעמים רפואייםסט #

 .30סטודנטים מעל גיל ל גםהמלגה תוענק  #

 .ראשון או שנישנים לתואר  3מעל הלומדים לסטודנטים  גםהמלגה תוענק  #

כפי שמופיעים  – למועצה הצרכים ותחומי הסיוע הנדרשים סטודנט לממש את ע"פ יכולת ע בין היתר יקבהנ"ל ה המלגה גוב #

 .2בנספח  לאולמהבקשה שיש בטופס 

 לפעילות שוטפת במהלך השבועלהתחייב  עדיפות לסטודנטים שיכולים - מספר המלגות במסלול זה מצומצם שימו לב! 
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 לטופס המקוןן באתר המועצה<<, למלא ולצרף 2להדפיס את טופס נספח  יש   Bלמסלול  בקשהל

לטופס , למלא ולצרף 2יש להדפיס את טופס נספח , )A+ B)משמע עמידה בקריטריונים של מסלול )  Cלמסלול  בקשהל

                                                                                          .המקוון באתר המועצה
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 :2ספח טופס נ

 **C או Bמסלול עבור הבוחרים ב טופס למלגה**

 

  :פרטים מזהים. 1

 ___________ _________ ת.ז. לידה _____________ תאריך ______________ שם משפחה שם פרטי __________

 ___________________________________כתובת מייל:_ ס' נייד_______________מ _______________ מס' טל'

 

 וכן גיל מועדף(: –גול אופציה נבחרת י: )סמן בעלסייע  בקהילה באני מעוניין 

 תיכון  |    חטיבה  |   יסודי   חונכות לילדים בגיל:                     .1

 תיכון  |    חטיבה  |    יסיוע לימודי פרטני לילדים בגיל:       יסוד .2

 תיכון  |    חטיבה  |    סיוע לימודי קבוצתי לילדים בגיל:     יסודי .3

 י"ב( -נוער )ז'ו'( או בקרב ה -)ג' פרויקטים או פעילות בתנועת הנוער סיוע/ייזום  .4

 הילהקשישים בקסיוע לגמלאים ו .5

 __________________________________ סיוע בפרויקטים קהילתיים: אירועים, טקסים, סיוע  במחשוב, אחר: .6

 

 ______________________________________________________: הפעילותש מה ההכשרה הרלוונטית שלי למימו

 

 כיצד נוח לי לממש את השעות )סמן בעגול אופציה נבחרת(: 

 . פעם בשבוע )ביום שישי(   2   פעם בשבוע )בימי חול(   . 1 

 .  בחופשים מן הלימודים בלבד.4    ע )ביום שבת(. פעם בשבו3 

 .(ניתן להוסיף מכתב אישי במידת הצורך)רטים נוספים שהמועמד מבקש להביא לידיעת הועדה פ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 תאריך:____________ ______חתימה:____________ ______שם הסטודנט: ____________

 


