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  מלגהטופס בקשה ל
  ש המנוח נימר אבו זגילה"ע

  עמותת צעד קדימה

 
 ה/יקר ית/סטודנט

 העמותה עושה .לימודיו בשנות הסטודנט על המוטל הכבד הכלכלי לנטל מודעת עמותת צעד קדימה לקידום החינוך ברהט

 .חברתית עשייה תמורת מלגות תהענק הינה מפעילותיה הרבות אחת. בלימודיהם לסטודנטים לסייע מנת על שביכולתה ככל

, למען קידום נושא החינוךופועלת מורים ומורות , י קבוצה של סטודנטים וסטודנטיות"עהעמותה נוסדה לפני כעשר שנים 

  .בעיר רהט הן במישור הילדים והנוער והן במישור הנשיםוהתרבות ההשכלה 

  :באתר הבא" עמותת צעד קדימה"פרטים נוספים על 

www.step4rahat.com 

  

 .שעות 40 של פעילות תמורת, יות/סטודנטים  5 -ל יוענקו ₪ 2,000 בסך מלגות
  

  25/2/2011  -לתאריך  עד טפסים הגשת מועד

 25-1/3/2011 -ומיונים  ראיונות

  1.3.2011התנדבות  ותחילת הדרכות

  

 :המלגות חלוקת אופן

  85357מיקוד , רהט, 391. ד.ת, עמותת צעד קדימה: הבאה לכתובת לשלוח יש הטפסים את .1

 .לראיון ביותר המתאימים יוזמנו מלגה לבקשת הפונים מבין .2

 . 31.5.2011 תאריך  עד בעמותה הפעילות שעות 40 את לסיים מחויבים, מתאימים שיימצאו מועמדים .3

 .מיידית פעילות תחילת, שעות שבועיות 4

 .יתקיים בחודש יוני המלגות חלוקת טקס מועד .4

 .בתחילת כל חודש העמותה י"ע חתום שעות ח"דו בירלהע המתנדב באחריות .5

  

  :נדרשים אישורים

 .הספח + צילום תעודת הזהות  .1

 .קורות חיים .2

 .מהמוסד האקדמי 2010-2011ל "אישור לימודים תקף לשנה .3

 .סמסטריאלי ושנתי: אישור על גובה שכר לימודים .4

 )אם המבקש לא עובד(אישור על מעמד לא עובד מהביטוח הלאומי  .5

 )אם המבקש עובד(ר מהמעסיק על העבודה והיקפה אישו .6

 ).אם ישנו(מכתב מעובד סוציאלי  .7

  .נחוצים ושלדעתך להציג שברצונך נוספים אישורים  /מכתבים .8
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  :הערות

 .בטופס המופיעים הפרטים כל את למלא יש .1

 .וקריא ברור יד בכתב למלא יש .2

  .כלשהי זכות ערעור תינתן לא הבקשה ולמגיש מלגותה ועדת י"ע יפסל פרטים בו ויחסרו כראוי ימולא שלא טופס .3

  

 :פרטים אישיים

 ____________________: משפחהה שם____________ : שם האב_______________ : פרטי שם

 ______________________: לידה תאריך__________________ : ז.ת מספר

  ______________ : יישוב__________________ : שכונה

   _________________________________: אימל________________ : טלפון נוסף________________ : דייטלפון נ

 _____________ילדים' מס_________ אחר , אה/נשוי ,ה/רווק: משפחתי מצב

  

  :לימודים

 ________לימודים שנת ________________________ת/לומד אני בו הלימודים מוסד שם

 ____________________לימוד כרש גובה

 __________________________חוג ___________________________פקולטה

 חלקית / מלאה :בתוכנית ת/לומד אני

 שלישי /שני /ראשון  /הנדסאי :לתואר ת/לומד אני

  

  :ומקורות הכנסה עבודה

 לא / כן: ת/עובד ה/את האם

 _______________חודש ברוטו שכר ___________משרה היקף ____________________עבודה מקום, כן אם

 __________________________________________________________________קודם תעסוקתי ניסיון

  .....  לא / כן: כלשהו מגורם מימון/מלגה ת/מקבל ה/את האם

 ___________________________ומי הגורם  _______________מימון/מלגהה גובה י/ציין כן אם

  

  :פעילות חברתית

 לא / כן: לקהילה שירות /התנדבותית /חברתית פעילות ביצעת האם

 __________________________________________________________________________פרט, כן אם

  _________________: ההתנדבות לפעילות מועדפים ימים - 

  

===================================================================================  

 

  :הצהרה

 או / הפרטים כי יתגלה באם. ואמינים נכונים הם המצורפים המסמכים וכן זה בטופס הרשומים הפרטים כל כי ה/מצהיר הנני

  .צעד קדימה לעמותת במלואו קבלתשה מלגהה סכום את להחזיר ת/מתחייב אני נכונים אינם שנמסרו המסמכים

ובתפקיד  בהתאם להוראות העמותה ולמכסת השעות שהוקצבה לי עליי לבצע פעילות התנדבותית כי לי שידוע ת/מאשר אני

  .שניתן לי

  

  

 ________________________ חתימה     _____________________  תאריך


