
  

 

 

          

 הנחיות כלליות

  2019  יולי                    
 

 הגשת בקשה למלגה לתואר ראשון בתוכנית "הזדמנות שניה"
 תש"פ של הפורום לקידום מעמד האישה בעיריית רחובות

 :התנאי סף להגש
 (1984אוק'   )שנולדו עד 35  נשים מעל גיל .1

העיר בחמש שנים  בתולא תוש לפי ספח תעודת זהות. )במידה - 1.11.2014 -מגורים ברחובות, לכל הפחות מה .2

והוכחה על  הבהוו האחרונות, יש להביא אישור מרשם אוכלוסין ממשרד הפנים המעיד על תושבות ברחובות

 (השנים האחרונות 5-ב תושבות ברחובות

שון בכל מוסד להשכלה גבוהה מוכר מהמל"ג )ושלא במסגרת הוכחת תשלום והרשמה ללימודים לתואר רא .3
 לימודי מכינה(

 .ל מלגות עם מוסדות אחריםכפ אין .4

 

 :מועד אחרון להגשה
 25.8.2019יום ראשון, 

 

 :מקום הגשת הטפסים
 08-9352419טלפון:  ., רחובות1ב', קומה  9מרכז הגישור, טלר 

 

 :שלבי ההרשמה

    neqJDtGiPLt8jycB6/elhttps://forms.gר: הרשמה חובה בקישו .1

 :הגשת כל הטפסים לפי הרשימה להלן .2
 (ממוסד הלימוד מותנה בקבלה) ₪ 1500ש"ח מעירית רחובות +  3500טפסים להגשה למלגה בסך    .א

 (1טופס בקשה למלגה עירית רחובות )מצ"ב בקישור טופס מס'  .1

 צילום ת.ז + ספח ילדים מלא .2

ם, ילדים הלומדים באונ', בטופס בקשה )ילדים עם צרכים מיוחדי אישורים נוספים: עפ"י הצורך והמתבקש .3
 חובהלא  – תמיכה בהורים וכיו"ב(

תלושי שכר /שומת מס הכנסה לעצמאים/ ) סטודנטית ושל בן הזוגשל ה חודשים אחרונים 3אישור הכנסה של  .4
 (אישורים מביטוח לאומי/אישורי אבטלה וכיו"ב

 (2שעות התנדבות. )מצ"ב טופס מס'  לביצוע ותטופס בקשה לשיבוץ התנדבות + התחייב .5

 (3שעות ההתנדבות )מצ"ב טופס מס'  לדיווח טופס הנחיות והתחייבות .6

 .קבלה/דף חשבון המאשר תשלום והרשמה ללימודים לשנת תש"פ )שלא במסגרת לימודי מכינה( .7
 מיד עם ההרשמה ללימודים 7הערה: סטודנטיות שטרם סיימו את לימודי המכינה ישלימו את אישור סעיף 

  
 ש"ח ממפעל הפיס: 5000טפסים להגשה למלגה בסך     .ב

 מכתב הצהרה למלגה ממפעל הפיס )טופס ישלח לנרשמות בהמשך( .1

 חשבון מהבנק.צילום צ'ק או אישור   -אסמכתא על מספר חשבון לצורך הפקדת המלגה  .2
  
 טפסים נוספים:     .ג

 (4על מנת שהפורום יוכל לקבל מידע ולסייע לך במידת הצורך. )מצ"ב טופס מס'  – (לא חובה - ויתור סודיות .1

 (5עפ"י המפורט במסמך. )מצ"ב טופס מס'  –מתן זכות לשימוש בתמונות  .2

לא חובה )מצ"ב טופס  –בלת המלגה אישור הסכמה להתחלת התנדבות מוקדמת לפני אישור ועדת מלגות על ק .3
 (6מס' 

 (7שמרי לתחילת ההתנדבות במידה ותאושר לך המלגה. )מצ"ב טופס מס'  –טופס מעקב אחר פעילות התנדבותית  .4

  

 :תשובות לקבלת המלגה

 .2019מטעם עירית רחובות תבחן ותגיש את המלצותיה בנושא עד לנובמבר  ועדת המלגות  •

 (2020, אוקטובר 2020מספר פעימות לאורך שנה"ל ועד לתחילת שנה"ל הבאה. )מאי הזכאיות יקבלו את המלגה ב •

https://forms.gle/neqJDtGiPLt8jycB6


  

 

 

          

 הנחיות כלליות

 .תשלומי שכר הלימוד ישולמו על ידי הסטודנטיות עפ"י דרישת המכללה ובמועדם •

 
 

 לך הצלחה רבה ! ותאנו מאחל
 
 

 אביבה חלבי אוה גור נירית שדה
 לקידום מעמד האישהיועצת רה"ע  ישהיו"ר הפורום לקידום מעמד הא רכזת התוכנית

 


