" יש שני דברים בני קיימא שעלינו לתת לדור הבא
מחד גיסא שורשים ומאידך גיסא כנפיים " (פלוני).

הערות
 nנוכחות המלגאי בטקס הענקת המלגות – חובה ומהווה תנאי לקבלת המלגה.
 nעדיפות לקבלת מלגה תינתן למועמדים שלא קיבלו מלגה בעבר.
 nלוועדה שמורה הזכות להמליץ על קבלת מלגה גם למי שאינו עומד בדרישות הסף,
אם התרשמה כי לפניה מועמדות ראויה .במקרה דנן תנמק הוועדה את שיקוליה בכתב.
 nהועדה קבעה כי בני משפחת התורמים אינם זכאים להגשת מועמדות לקבלת מלגה.

הוראות למילוי השאלון

אנו מתכבדים להודיע
על פתיחת ההרשמה
לקבלת מלגות לסטודנטים
תושבי המושבות.
מפעל המלגות מציין  27שנה לקיומו
והוא מביא לידי ביטוי את רוח ההתנדבות
והשותפות בקהילה.
קריטריונים לקבלת מלגה – תשע"ט

מפעל המלגות לסטודנטים תושבי בנימינה וגבעת עדה בשנת הלימודים תשע"ט יתקיים במסגרת אירועי
יום העצמאות ה 71-למדינת ישראל ,ביום חמישי כ"ה באייר תשע"ט 30/5/2019
המלגות נתרמות על ידי אנשים ,ארגונים וקרנות ששמו לעצמם למטרה לקדם את תחום החינוך
וההשכלה ולעודד מצוינות ותרומה לקהילה.

תנאי סף מצטברים להגשת מועמדות
n
n
n

יש לקרוא בעיון את ההנחיות.
יש לצרף לשאלון המלא את האישורים הבאים:
 nתצלום ת.ז .שבו מצוינת הכתובת בבנימינה או בגבעת עדה – חובה.
 nאישור על לימודים בשנת הלימודים תשע"ט -חובה.
 nאישור על פעילות התנדבותית בהווה  -חובה.
 nתעודת שחרור מצה"ל או משירות לאומי  -חובה.
 nמכתבי המלצות ומסמכים רלוונטיים נוספים.
 nבמקרה של בקשה חריגה יש לצרף מכתב מנומק.

טפסי בקשה בצירוף האישורים המתאימים יש להגיש עד 17/03/2019
לתשומת לבכם!
 nההבקשות יועלו לדיון בוועדת המלגות שתתכנס בחודש אפריל.
 nתשובות תימסרנה במחצית השנייה של חודש אפריל.
 nבקשה שלא תוגש בהתאם להנחיות וללא האישורים הנדרשים לא תעלה לדיון.

בכל שאלה/בקשה ניתן לפנות למחלקת החינוך .04-6186412
או במייל Hinuch.bin.ada@gmail.com

להגשת הבקשה יש להיכנס ללינק:
/https://docs.google.com/forms/d/e
1FAIpQLSdDi9nWgspzwpR3c6dxWo6k0V2fNUiTjW_8tRN4tG4V7MvRgw/viewform

תושבי בנימינה וגבעת עדה.
לאחר שירות צבאי או שירות לאומי.
לימודים בפועל לתואר במוסד להשכלה גבוהה (תינתן עדיפות ללימודי תואר ראשון).

הוועדה תיתן עדיפות עפ"י הקריטריונים הבאים
 nסטודנטים מצטיינים בתחומם.
 nמתנדבים בהווה תורמים למען הקהילה.

ב ב ר כה
מנחם ברגב
חבר המועצה ויו"ר ועדת המלגות

מוניק ווקנין
מנהלת אגף חק"ר (חינוך ,קהילה ,רווחה)

