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 עיריית יהוד מונוסון

 מתן מלגת לימודים בגין הצטיינות קריטריונים ל

   

מונוסון -העניק מלגות לבני נוער, תושבי העיר יהודמבקשת ל עיריית יהוד מונסון .1
שהתקבלו למסגרות לימודיות אשר מייצגים את העיר בתחומים שונים  ו/או 

"(, ולבני נוער מצטיינים בתחומם, התלמידיםייחודיות ו/או אקדמיות )להלן: "
 בהתאם לקריטריונים המפורטים במסמך זה.  

 

 :עקרונות כללים .2

מותנית בעמידה בקריטריונים המפורטים במסמך זה, וכן  -קבלת המימון  .2.1
 קבלת אישור הועדה כהגדרתה להלן:

 

לתלמידים הינו מתוך תקציב העירייה, כאשר לשנת תקציב המלגות  .2.2
התקציב המקסימאלי לכלל המלגות לשנת לימודים  -הלימודים תשע"ט 

לכל שנת לימודים. סך זה מתייחס לכלל ₪  120,000אחת, לא יעלה על 
  התלמידים שיוכרו כזכאים, בהתאם להחלטת הועדה כמפורט להלן.  

 

בלבד, אשר הכתובת הרשומה  מונוסון-י יהודבהמלגות מיועדות לתוש .2.3
  מונוסון. -עיר יהודהינו ב הםומרכז חיי

 

החלטת הנהלת העירייה ולתקציב בהתאם ל יתעדכנו כל שנהסכומי המלגות  .2.4
  שיקבע לכך. 

 

ידי -חלוקת המלגות )לרבות קביעת סכומי המלגות לכל תלמיד( תעשה על .2.5
 חברי ,ציבור נציגי עם משנה וועדת מקצועית ועדה הכוללת ועדה מיוחדת

העירייה,   גזברמועצת העיר, בראשות ראש העיר, מנכ"לית העירייה, 
מנהל/ת האגף  וכןאגף החינוך בעירייה,  מנהלת, העירונית תהתובע

 "(. המלגות ועדתהרלוונטי  לתחום הבקשה  )להלן: "

 

הוועדה תתכנס לכל שנת לימודים בנפרד.  תתייחס המלגות ועדת החלטת .2.6
 מספר פעמים בשנה על פי הצורך.

 

, לרבות טופס הגשת עירייהתכנית המלגות תפורסם באתר האינטרנט של ה .2.7
 המלגה.

  

 לא יינתנו מלגות/ סבסוד בדיעבד. .2.8
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 לא יינתנו מלגות לגופים מייצגים המרוויחים כסף כתוצאה מהייצוג. .2.9

 
 לזכאות למלגת הצטיינות: קריטריונים  .3

 

 .נהלפחות ש מונוסון-יהוד העיר תושב להיות המלגה מבקש על .3.1

 

 המלגות תוענקנה לתלמידים  לפי הקריטריונים הבאים: .3.2

   ר,בין השא ,המלגה מיועדתבני נוער המצטיינים בתחום הספורט.  .3.2.1
השתתפות בקורסים או בהשתלמויות לימודים, לסיוע במימון עלויות 

 "ב.מקצועיות, אימונים מיוחדים, רכישת ציוד או עזרי ספורט וכיו

 בני נוער המיצגים את העיר בתחרויות שונות בארץ ו/או בחו"ל. .3.2.2

 בני נוער המייצגים את העיר במשלחות רשמיות בארץ ו/או בחו"ל. .3.2.3

בני נוער הלומדים במסגרות לימוד חוץ עירוניות ייחודיות, במטרה   .3.2.4
 להתמקצע בתחום ספציפי.

 

מלגה על מבקשי המלגה להציג חוות דעת ואת הנתונים המצדיקים קבלת  .3.3
 כאמור.

 

הצטיינות בענף ספורט עם המלצה מאת האחראי/ת על היות התלמיד  .3.4
 מצטיין בענף הרלוונטי בספורט.

 

המלגות לא תחולקנה בהכרח למיעוטי יכולת. מצב סוציו אקונומי אינו מדד  .3.5
 לחלוקת המלגות. 

 
 

גבול ההשתתפות לא יעלה על הסעיף התקציבי לאותה שנה  ,בכל מקרה .3.6
 ם.  הזכאי תלמידיםלכלל ה

 

וועדת המלגות אשר קבעה כי התלמיד המלגה תינתן כנגד אישור רשמי של  .3.7
 זכאי לה בהיותו תלמיד מצטיין הזכאי לקבלת מלגה.

 

 מסכום העלות  ולא יותר  %50  -ולא יותר מסכום ההשתתפות יהיה עד  .3.8

בנתונים שיוגשו בפני לפי שיקול דעת הוועדה, בהתחשב ו₪  10,000-מ
   .המבקשים הכולל ובמספרהוועדה 
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 לימודים /תחרות/ עזר לימוד/ למבקשי המילגה טופס בקשה למימון

  

עיריית יהוד מונסון, מתכבדת להודיע על פתיחת מועד הגשת בקשות למימון תלמידים תושבי העיר 

מונוסון, אשר מייצגים את העיר בתחומים שונים בתחרויות ו/או לתלמידים מצטיינים בספורט -יהוד

 ובתחומים נוספים, ו/או תלמידים הלומדים במסגרות לימוד ייחודיות,  כמפורט בנוהל . 

 

 ריונים להגשת מועמדות:קריט

 

 מונוסון בלבד, אשר הכתובת הרשומה ומרכז חייהם -תלמידים תושבי עיריית יהוד .1

 מונוסון, לפחות שנה אחת.-הינו בעיר יהוד

 אואו בספורט  בלימודיםכתלמידים מצטיינים  - המלגות ועדתעל ידי  הכרה      .2

או תלמידים הלומדים במסגרות  את העיר  גיםצאו כמיי המלגל הזכאים ,בתחום אחר 

 לימוד ייחודיות ומתמקצעים בתחום ספציפי. 

 .דעת אשר מחזקת את הבקשה לסבסוד  חוות כלאו /ומורה  מאת דעת חוות הצגת .3

 

 הגשת בקשות:

 

 יש להגיש את מסמכי הבקשה למנהלת אגף החינוך. .1

רק בקשות מלאות בצירוף אישורים יתקבלו. באחריות התלמיד ו/או  .2

האפוטרופוסים החוקיים של התלמיד, בהתאם לחוק הכשרות והאפוטרופסות, 

, לוודא שכל המסמכים מצויים והטפסים מלאים על פי הדרישה. 1962 -תשכ"ב

 .אנא קראו בקפידה אילו מסמכים עליכם לצרף

 המעידות על תשלום עבור הלימודים /הפעולות/הנסיעה. אישורי תשלום/חשבוניות .3

 יש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים:

צילום ת.ז/ נספח ת.ז של האפוטרופוסים החוקיים של התלמיד, או מסמך המעיד  .1

 מונוסון.-על כך, שהתלמיד תושב העיר יהוד 

 לקריטריונים להגשת מועמדות. 3חוות דעת, כאמור בסעיף  .2
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 :לשם הגשת בקשתך למימון לימודים במוסדות חינוך שונים נא למלא את הפרטים הבאים

 

 :התלמיד פרטי .א

 

 :____________________משפחה:   _________________  שם פרטישם          

 

 ת.ז: ______________________  מין: ז/נ         

 

 טלפון נייד: ___________  ___________טלפון:  ______________ מגורים: כתובת        

 

                                                                 פרטי האפוטרופוסים של התלמיד: .ב

  

 ת.ז ___________ כתובת מגורים: __________ עיסוק: _________ _________שם:        

 

 עיסוק: _________ ___________ת.ז ___________ כתובת מגורים: _________שם:       

 

 פרטי המוסד המבוקש /למימון בתשלום: .ג

 

 שם המוסד:_________________ כתובת: ____________

 

 פרוט ההמלצה ללמוד במוסד הלימודי?  .ד

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 יש לצרף תעודות המעידות על הצטיינות / התמקצעות בתחום לימודים / אחר

 יש לצרף המלצות 
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 לא, פרט:כן/ -האם ניתן לך סבסוד חיצוני אחר .ה

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 הצהרה:

אני מצהיר/ה בזאת שכל הפרטים שציינתי בבקשה זו מלאים, נכונים ומדויקים. ידוע לי 

שמסירת פרטים לא נכונים או לא מדויקים הינה עבירה על החוק הפלילי ויכולה לשמש סיבה 

_____ על כל שינוי לביטול הבקשה ולנקיטת צעדים משפטיים נגדי. אני מתחייב/ת להודיע ל__

 שיחול בפרטים שמולאו בבקשה כולל כל פרט וכל הערה שנכתבה על ידי.

 

ידוע לי שאם יתברר שהפרטים שמילאתי אינם נכונים, או שלא דיווחתי על שינוי בפרטים 

 שמילאתי, יהיה עלי להחזיר כל סכום שאקבל ותישלל זכותי להגשת בקשות נוספות.

 

 של _________ לבדוק כראות עיניו את הפרטים שמסרתי בטופס זה.אני מייפה בזאת את כוחו 

 

 שם מלא: ____________ חתימה: _____________ תאריך:_________________

 

 שם האפוטרופוס: ______________ חתימה: _____________ תאריך:____________

 

 

 

 

 

 

 

 


