עיריית ראש העין
תבחינים למתן מלגות לימודים לסטודנטים
להלן תבחינים ועקרונות למתן מלגות לימודים
 .1כללי:
 1.1התמיכה תינתן אם אכן נכון וראוי לתתה לרבות על פי עקרונות שלסבירות
ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים.
 1.1מלגות על פי נוהל זה מיועדות לגברים ונשים העומדים בתבחינים שלהלן.
 .1תבחינים למתן מלגות:
 1.1המלגות יוענקו לסטודנטים שהינם תושבי עיריית ראש העין בלבד ,לפחות
 3שנים על פי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים.
 1.1המלגות יוענקו לסטודנטים שגילם  11שנים ומעלה.
 1.3המלגות יוענקו לסטודנטים שסיימו שירות צבאי או שירות לאומי ,למעט
חריגים שיבחנו על ידי הוועדה ,כגון :שחרור משירות צבאי בשל סיבות
סוציאליות או סיבות רפואיות.
 1.2המלגות יוענקו לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בארץ במוסד המוכר
על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 1.2המבקש משלם שכר לימוד עבור שנה אקדמית מלאה לפחות בהיקף של
 07%מתוכנית לימודים שנתית מלאה.
 1.2לימודים באוניברסיטה הפתוחה בתכנית של  12נקודות או  2קורסים
לפחות בשנה.
 1.0המבקש יחתום על התחייבות לתרום שעות פעילות בשנת הלימודים
כתרומה לקהילה ,בתחומי חינוך ,ספורט ,נוער ,רווחה או קהילה ,קבלת
המלגה מותנית בקיום ההתחייבות על פי גובה המלגה שתינתן – ראה
טבלה.
היקף שעות כתרומה לקהילה גובה המלגה ב₪ -
1777
27
1277
27
3777
27
הערה  :ככל שיתברר כי התקציב המאושר של העירייה אינו נותן מענה למתן המלגה
לכל המבקשים הזכאים למלגה ,יופחת סכום המלגה באופן יחסי שווה מכל זכאי.
 .3ועדה מקצועית:
 3.1בקשות למלגות יידונו בוועדה לתמיכות מקצועית לבחינת בקשות למלגות
(להלן" :הוועדה המקצועית")
 3.1חברי הוועדה:
 3.1.1מנכ"ל העירייה או נציג מטעמו מקרב עובדיה הבכירים של
העירייה.
 3.1.1מנהל אגף החינוך או נציג מטעמו.
 3.1.3מנהלת האגף לשירותים חברתיים או נציג מטעמה.
 3.1.2מנהלת המחלקה לנוער וצעירים .
 3.1.2נציג ארגון הסטודנטים המקומי אשר ימונה על ידי הארגון.
 3.3מניין חוקי בישיבות הוועדה המקצועית הוא רוב חברי הוועדה.
 3.2בעת אישור מתן מלגה תקבע הוועדה את אופן/מתכונת ומהות מתן שעות

תרומה לקהילה בהתחשב בהעדפות המבקש ,ככל הניתן ובהתאם לצורכי
העירייה.

 3.2גובה המלגה ייקבע בהתאם להחלטת הוועדה המקצועית בהתאם לתקציב
המאושר ולא יעלה על  ,₪ 3,777סטודנט שסיים את שנת הלימודים
בהצטיינות יקבל תוספת של  12%למלגה ומי שסיים בהצטיינות יתרה
יקבל תוספת בשיעור .27%
 3.2המלגה תינתן על פי שיקול דעת ועדת המלגות ולאחר שכל הפניות יבדקו
על ידה.
 3.1אין לראות בקשה למלגה ועמידת המבקש בכל התבחינים התחייבות של
העירייה למתן מלגה כמבוקש.
 .2המועד האחרון להגשת בקשה למלגה לשנת הלימודים תשע"ו .1.11.12 -
 .2מועד מתן מלגה  -מחצית בחודש ינואר ומחצית בחודשים יולי אוגוסט ,בכפוף
לביצוע שעות התרומה ,תוספת למצטיינים תינתן לאחר קבלת אישור מתאים.
 .2בקשות לקבלת מלגות יש להגיש על גבי טופס בקשה המצ"ב כנספח א'
לתבחינים אלה ,לבקשה יצורף כתב התחייבות ואישורים כמפורט בטופס
הבקשה ,להוכחת עמידת המבקש בתבחינים אלה.

