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 23-2022اعالن عن منحة تعليمية لطالب الجامعات لسنة دراسية   

منحة    15  يسر المجلس المحلي فسوطة ومكتب تطوير األرياف النقب والجليل االعالن عن توزيع 

ثاني في الجامعات األكاديمية المعترف  اللقب الول أو األ لقب اللطالب  شاقل  5000تعليمية بقيمة 

 .  ل مجلس التعليم العالي من القريةمن قببها 

 : للمنحة شروط القبول

 على مقدم الطلب أن يستوفي الشروط التالية:  

ثاني بمعهد معترف به من قبل مجلس التعليم العالي  ال لقب  ال ول أو  األللقب  اطالب جامعي يتعلم     .1

   .23-2022للسنة الدراسية الكاملة    ،ةبالدول

بالمجلس     .2 االجتماعي  الرفاه  قسم  في  ملف  نفسه  الطالب  الوالدين/  أحد  أو    ،المحليلدى 

  الداخلية، حسب تعريفات وزارة    األرنونا،الطالب/أحد الوالدين يحصل على تخفيض في ضريبة  

   التالية:ألحد األسباب 

 נכות( نسبة اعاقة ) (أ

 חד הורי(  والد/ والدة مستقلة ) (ب

 الوضع االقتصادي والدخل  (ت

 في قرية فسوطة بحسب التسجيل في شهادة الهوية. اإلقامة    .3

     أجر ال يتعدى    23-2022للسنه الدراسية    اها الطالبمجموع المنح التعليمية الكلي التي تلق    .4

 .  التعليم السنوي لنفس السنة

بتنفيذ      .5 المنحة  متلقي  الطالب  على  تحت    20يشترط  تطوعية  الشبيبة    أطارساعة  مركز 

 بالمجلس المحلي.  
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 , يتم ترتيب الطالب بحسب:  طلب للمنحة الدراسية  15في حال تم تقديم أكثر من * 

 ( 70معدل الدخل الشهري للعائلة )% - 

 ( 15الحصول على منح أخرى )% - 

 ( 15العائلة يتعلمون للقب األول أو الثاني )%وجود طالب إضافيين في  - 

 

يمكن الحصول على نموذج تقديم المنحة من خالل الدخول لموقع المجلس المحلي عبر االنترنت  

www.fassuta.muni.il     أو زيارة صفحة المجلس المحلي على الفيسبوك 

 9870228-04لى الرقم:  لالستفسار يمكن االتصال ع

 0506592928أو الهاتف النقال 

 

 ناجًحا لجميع الطالب األعزاء  عاما أتمنى

 باحترام                                                                                             

 المحامي ادغار دكور  

 رئيس المجلس المحلي 

 

 

 

http://www.fassuta.muni.il/


       

 

 

 

3 
 

 (2022-2023הודעה על מלגת לימודים לסטודנטים לשנת תשפ"ג ) 

פסוטה     המקומית  ,המועצה  והנגב  הגליל  לפיתוח  על      להודיע  יםשמחוהמשרד 

   .הכפרסטודנטים באקדמיה מל ש"ח 5000מלגות בסך  15לחלק החלטה ה

 תנאי סף לקבלת המלגה:  

1) ( הלומדים  סטודנטים  ,  (  2022-2023במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשפ"ג 

שני   או  ראשון  תואר  המל"ג  לכל  ע"י  המוכר  גבוהה(,  במוסד  להשכלה  )המועצה 

 סמסטר א' וסמסטר ב'.   

הרווחה המלגה מיועדת לסטודנט אשר אחד מהוריו או הוא מוכר על ידי מחלקת  (2

ברשות המקומית. לחילופין, הסטודנט או אחד מהוריו זכאי להנחה בארנונה בגין  

נכות, הורה יחיד, הנחה בגין מצב כלכלי, בהתאם להגדרות משרד הפנים לטובת  

 . 2022הנחה בארנונה לשנת 

מלגה תינתן אך ורק לסטודנטים  אשר מקום מגוריהם על פי תעודת הזהות הינו ה (3

 כפר פסוטה.  

המקומית,  (4 הרשות  ידי  על  נבחנה  שבקשתם  לסטודנטים  ורק  אך  תינתן  המלגה 

ונמצא כי  סך המלגות אותם הסטודנטים  מגישי הבקשה מקבלים לאותה שנה 

 דים תשפ"ג. מגובה שכר הלימודים לשנת הלימו 100%לא עולה על 

הוא   (5 לקבלת המלגה  של  תנאי  ידי   שעות  20פעילות התנדבות בסך  שתבוצע על 

 הסטודנט  דרך מרכז הצעירים ברשות המקומית. 

קשות למלגה אשר עומדות בתנאי הסף, הסטונדטנים  ב  15במידה והוגשו יותר מ   (6

 ידורגו לפי  

 רמת ההכנסה החודשית הממוצעת .  . א

 אחרות )עדיפות למי שלא קיבל מלגה אחרת ( . האם הסטודנט קיבל מלגות  .ב

 סטודנט נוסף בבית )עדיפות לסטודנטים נוספים ( . .ג

 

שקלים לסטודנט, לפי   5000בלבד, בשווי של  15מספר המלגות הינו  הערה:

 . הקריטריונים המוזכרים בבקשת המלגה
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  - את הבקשה למלגה ניתן לקבל בלחיצה על הקישור המצורף

www.fassuta.muni.il 

 המועצה המקומית. של פייסבוק העמוד באו 

 . 0506592928או לנייד    04-9870228  לבירורים ניתן להתקשר לטלפון 

 היקרים   מוצלחת לכל הסטודנטיםשתהיה שנה 

 בכבוד רב, 

 . המועצה ראש -ור כעו"ד אדגר דא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fassuta.muni.il/
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 ופס בקשה למלגהט

   2022/2023לשנת הלימודים תשפ"ג 

 _______________            זהות. מס* 

 פרטי           _______________  שם* 

 _______________       משפחה  שם* 

 לתואר   _______________  ת/לומד* 

 שנה                 _______________ * 

   לידה      _______________        תאריך* 

 ________________                   גיל* 

    בהזכר / נקמין                  * 

 אלמן/ה .  –גרוש/ה   -ידוע/ה בציבור  –נשוי/אה  –רווק/ה    משפחתי מצב* 

 

 _______________@____________   הודעות למשלוח דואל כתובת* 

 _____ -_____________   סלולרי טלפון' מס *
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 המלגה מבקש - כלכלי מצב

,  חשבון' מס, החשבון בעל שמות/ שם  את חשבון כל לגבי לציין יש ( סטודנט) בנק חשבונות

 ( סניף ומספר הבנק שם

 :  בנק ות/חשבון פרטי* 

:  מגורים* שם בנק : __________ , מס' סניף : _____ , מספר חשבון : __________

 .________ 

 

 .   לא /  כן:   ת/עובד  הנך האם* 

 :   נוספים הכנסה  מקורות * 

 א. אין מקורות הכנסה נוספים . 

 ב. הכנסה משכר דירה . 

 נכות וכו'(  שארים,  ג. מבטוח לאומי )קצבת ילדים,

 ד. מרכוש )קרקע ונכסי דלא ניידי( . 

 ה. פיצויים חד פעמיים . 

 )חברים , מתנות וכו'( . ו. תמיכות קרובים 

 ז. חסכונות ונכסים .

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   :לימוד בשכר תמיכה * 

 שהוא .  כל חיצוני ממקור  נתמך א. איני

 __________________ .  :ב. כן נתמך )נא לפרט מקור וסכום( 

,  ח"פר,  חברתית מעורבות, חיצוניות מלגות) ת/מקבל  ה/שאת  המלגות את כאן  פרט   

:    '(וכו מענקים, פרסים

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 __________ 



       

 

 

 

7 
 

 : ___________ . המלגה  מבקש  של  חודשית ממוצעת נסה הכ 

   / לא   כן:   דירה בבעלותי* 

 .  קטנוע /  מכונית /  לא :   ממונע  רכב בבעלותי* 

 : ________________ . הרכב  של  יצור שנת   

 לא .  /  כן :   האחרונות השנים בארבע  ל"לחו נסעת האם* 

 : המבקש הורי   של פרטים

 : __________________  האב שם* 

 לידה : _________________  שנת* 

 אב : _________________  כתובת* 

 אב : _______________  משפחתי מצב* 

 אב : __________________  יד משלח* 

 ( סעיפים כמה לבחור ניתן) אב  של הכנסה מקורות* 

 הבטחון / אחר / אין .  משרד תגמולילאומי / פנסיה / פיצויים /    דירה / ביטוח משכורת / שכר 

 : __________________  אב ממוצעת חודשית הכנסה* 

 ______ .  סניף, בנק _____ ,  _______חשבון _____' מס - אב בנק   ותנ / חשבון פרטי *

 : __________________  האם שם* 

 לידה : _________________  שנת* 

 אם : _________________  כתובת* 

 אם : _______________  משפחתי מצב* 

 אם : __________________  יד משלח* 

 : (סעיפים כמה לבחור  ניתן) אם של הכנסה מקורות* 

 טחון / אחר / אין . יהב משרד לאומי / פנסיה / פיצויים / תגמולי  דירה / ביטוח משכורת / שכר 

 : __________________  אם ממוצעת חודשית הכנסה* 
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______  סניף,  __בנק _____,  _______חשבון _____' מס - אם בנק נות/חשבון פרטי   

. 

 : ____ . 18 לגיל מתחת ואחיות אחים מספר* 

 :   גבוהה להשכלה במוסד ראשון לתואר הלומדים 30 -מ פחות בני רווקים ואחיות אחים* 

 

 אה/נשוי לסטודנט זוג בת/בן פרטי

 : _________ .  זוג בת/בן  שם   

 : __________ .   זוג בת /בן לידה  שנת   

 : ______ .  נטו – זוג  בת/בן ממוצעת הכנסה   

 זוג : __________ .   בת/בן כתובת   

 ילדים : _________ .  מספר   

 זוג : ________ .  בת/בן יד משלח   

  לאומי / פנסיה / פיצויים / תגמולי דירה/ ביטוח זוג : משכורת / שכר  בת/בן הכנסה מקורות   

              משרד

 בטחון / אחר .     

חודשים אחרונים   3)ההכנסה של : _________ .   זוג בת /בן ממוצעת חודשית הכנסה   

 לפני הגשת  

 הבקשה.(    

סניף  , בנק _____, ______חשבון ____' מס - זוג  בת/בן בנק נות/חשבון פרטי   

_______ . 

 :    הבקשה בטופס מקום להן נמצא שלא  אישיות נסיבות להבהיר ניתן זה בסעיף

______ ________________________________________________________

 ______________________________________________________________

______________________________________________________ ________

 ___________________________ _______________ 
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 מסמכים שצרפתי לבקשה

 

 
 V מסמך   מס'

1  
אישור לימודים עדכני ממוסד מוכר להשכלה  

 (  2022/2023גבוהה )לשנה"ל תשפ"ג 
 

 

 

2  
 צילום תעודת זהות של הסטודנט  

 

3  
 אישור לימודים לאח/ ות  נוספים  

 

 

4  
 הכנסת האב  

 

 

5  
 הכנסת האם  

 

 

6  
 הכנסת הסטודנט

 

 

7  
 הכנסות נוספות 

 

 

8  
חתימה על טופס התחייבות להתנדבות  

 מלגאית
  

 

9  
 פרטי חשבון בנק של  הסטודנט  

 

 
10 

 
 

 כל אישור רלוונטי נוסף  
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 קריטריונים לקביעת הזכאים למלגה 

  -הגדרת "ההכנסה" :

 של הסטודנט + בן /בת זוג +אבא + אמא .     -2021לשנת  106לשכיר : טופס 

לעצמאי:  הכנסה ברוטו לפי שומת מס הכנסה אחרונה ,  של הסטודנט + בן/בת זוג + אבא  
 +אמא .

 הכנסות אחרות: שכירות, קצבאות  ב.ל , דיבידנדים ועוד ...  

 :    הגדרת "הכנסה ממוצעת"

                         C=  סה"כ הכנסה חודשית) מכל המקורות שצוינו לעיל (                        

 Nשנה = 18מספר הנפשות בבית לא כולל אחים /אחיות מעל גיל                       

 המסמכים שיש לצרף לבקשה: 

על  מגיש הבקשה לצרף לבקשתו מסמכים אלה : )כאשר העדר צירוף המסמכים או חלק  

 מהם עלול לגרום לדחיית הבקשה( :   

 לשנת הלימודים הנוכחית )תשפ"ג( . שור היקף שעות לימודישור סטודנט ואיא .1

  

של מבקש המלגה  , לשנת הלימודים הנוכחית  שור סטודנט של אחים ואחיותיא .2

 )תשפ"ג( . 

של הסטודנט +בן זוג )אם קיים( והוריו )אבא ואמא(  106: טופס  . לשכיריםא .  3

 לחודשים 

 2022, לשנת 1+2+3      

 : שומת מס הכנסה אחרונה לסטודנט / בן /בת זוגו והוריו  .  לעצמאיםב.        

)במידה ובמשפחה שכירים וגם עצמאים , יש לצרף אישורים מתאימים עבור כל אחד 

 מבני המשפחה לפי האמור לעיל ( .  

כל מסמך אחר המתייחס להכנסות נוספות מהמוסד לביטוח לאומי ו/או מדמי . 4

 דיבידנד ו/או מכל מקור אחר.     שכירות ו/או 

 . המועצה רשאית לבקש כל מסמך אחר 5      




	מסמכים שצרפתי לבקשה

