קריטריונים לוועדת מלגות
מטרת המלגות :סיוע לסטודנטים תושבי המועצה לפי קריטריונים סוציאליים.
חברי הועדה:
מזכירת המועצה
מנהלת מחלקת חינוך
מנהלת מחלקת רווחה
 2נציגי ציבור
הקריטריונים לקבלת מלגות במועצה:
 .1תושב המועצה האזורית לפחות  7שנים.
. 2לימודים לתואר ראשון מהשנה השנייה (בהתייחס לשנה הראשונה כשנה ממיינת).
.3לימודים במוסדות להשכלה גבוהה אשר מוכרים ומתוקצבים ע"י המועצה להשכלה גבוהה (לא לימודי תעודה).
 .4תרומה לקהילה של  30שעות שנתיות – מקום ההתנדבות ייקבע ע"י ועדת המלגות ובתאום מול הסטודנט/ית.
השלמת שעות ההתנדבות עד שנתיים ממועד הזכאות.
 .5על מבקשי הסיוע למלא טופסי בקשה למלגה ולהמציא אישורים עפ"י דרישה.
 .6הכנסה של ההורים והסטודנט במקרה של רווקים ,והכנסות של הסטודנט במקרה של נשואים.
ההכנסה הקובעת הינה הברוטו של סך התלושים מחולק במספר הנפשות בבית עד גיל .21
 .7המלגות ייתנו עפ"י המדרג המפורט בטבלה שלהלן:
המלגות יינתנו על סמך הנתונים הבאים:
הכנסה לנפש ברוטו

 %זכאות לאחוז מהמלגה

סכום מלגה בש"ח

11,000
100%
2,500
9,900
90%
2,501
3,500
8,250
75%
3,501
4,000
6,050
55%
4,001
4,500
3,850
35%
4,501
5,000
יבחנו רק בקשות סטודנטים שהכנסת משפחתם המקסימלית הינה  ₪ 5,000לנפש ברוטו.
 .8שירות צבאי קרבי ו/או סטודנטים מצטיינים – יתרון.











מסמכים נדרשים:
צילום ת.ז .עם כתובת עדכנית ,מצב משפחתי ,מספר הילדים באם יש.
אישור על קבלה למוסד לימודים  /או המשך לימודים ומספר שעות הלימוד השבועיות.
אישור על גובה שכ"ל.
אישור לימודים של אחים סטודנטים במשפחה.
אישור על שירות צבאי /לאומי /התנדבות -מלא.
אישור מוועד הישוב על מגורים ותשלום מסים באזור מועצה אזורית חוף השרון לפחות  7שנים.
במידה שהסטודנט/ית נשוי/נשואה:
 oתדפיסי חשבון בנק של שני בני הזוג לחודשים יוני ,יולי ,אוגוסט לשנת .2016
 oלשכירים  3 -תלושי שכר של הסטודנט ובן/בת הזוג לחודשים יוני ,יולי ,אוגוסט לשנת .2016
 oלעצמאיים  -דו"ח שומה שנתית  /2014דו"ח רווח והפסד לשנת .2016
במידה שהסטודנט/ית רווק/ה:
 oתדפיסי חשבון בנק של הסטודנט/ית ושל הוריו לחודשים יוני ,יולי ,אוגוסט לשנת .2016
 3 oתלושי שכר של הסטודנט/ית ושל הוריו לחודשים יוני ,יולי ,אוגוסט לשנת .2016
 oלשכירים  3 -תלושי שכר של ההורים לחודשים יוני ,יולי ,אוגוסט לשנת .2016
 oלעצמאיים  -דו"ח שומה שנתית  /2015דו"ח רווח והפסד לשנת .2016

ללא המסמכים והאישורים הנ"ל לא תובא הבקשה לדיון
מידע נוסף:
* מועד אחרון להגשה  31אוקטובר  2016בשעה .12:00
* מועד משוער לקבלת תשובות :הועדה מתכנסת במהלך דצמבר  ,2016תשובות ימסרו במהלך ינואר .2017
* מלגה ניתנת פעם אחת במהלך התואר.
* אופי ההתנדבות :עזרה בביצוע פעילויות במחלקות חינוך ,רווחה ,איכות סביבה והמחלקות השונות.
* לשאלות ,ברורים והגשת הטפסים :אלינה שפירא/עוזרת אישית למנכ"ל בטלפון .09-9594630

