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  שכבת יא' להורי

 רב, שלום

 

 מלגות למסע לפולין. אישר אנו שמחים להודיע שגם השנה משרד החינוך 

  להגיש את הטפסים לקבלת המלגה.ם אתכם בזאת אנו מזמיני

 לקבלת הסיוע.מסמך זה נסביר את התהליך ואת הזכאות 

צב מל םומתייחסיקריטריונים המפורטים להלן, עפ"י המלגות מטעם משרד החינוך מוענקות 

 הסוציו אקונומי של המשפחה.

 

 קריטריונים להענקת המלגה:

ה המשפחתית ברוטו כולל קצבאות שונות, מחולקות למספר סהחישוב מתבסס על סה"כ ההכנ

 (18הנפשות )ילדים עד גיל 

 

את  למשרד הנסיעות.ן בלבד, ויקוזזו מהתשלום הכספים מיועדים לסיוע במימון המסע לפולי

 ההודעה על הזכאות תקבלו טרם היציאה למסע.

 

 ₪( ( 6000 על עולה אינה לנפש הממוצעת וההכנסה במידה( :מיוחדות מלגות

 אחד לכל ₪ 1000 עד של מלגה תינתן ,כספים שנת באותה היוצאים תאומים/לאחים •
 .הרגילה הטבלה י"עפ למלגה בקריטריונים עומדים שאינם במידה

ואינו  במידה ₪ 1000 עד של מלגה תינתן ,ראשונה מקרבה שכולה משפחה בן לתלמיד •
 .הרגילה הטבלה י"עפ למלגה עומד קריטריונים

 
  

הכנסה לנפש 
 ₪   3000-2201 ₪ 2200 -1401 ₪ 1400עד  במשפחה*

סכום המלגה 
 המקסימאלית **

 3000מקסימום עד 
₪ 

מקסימום עד 
2000 ₪ 

 1000מקסימום עד 
₪ 

 3 2 1 רמת מלגה
 

 18עד גיל מחולק למספר הנפשות בבית כולל ילדים  ברוטו*סה"כ הכנסות ההורים 
אישורי קצבאות וכדומה + צילום ספח ) יש להגיש תלושי משכורת של כל המפרנסים, 
 ת.ז (.
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הורים שמעוניינים להגיש בקשה למלגה, צריכים להגיש את בקשת המלגה כולל המסמכים 
 הבאים  

 v.org.il-alterron@jבמרכז עידן או למייל   אל רון אלתר

 08/02/2020 -עד ה

 יש להגיש את המסמכים והנתונים הבאים:

 .מצורף בסוף מכתב זה  . טופס בקשה למלגה1

 שבו רשומים כל הילדים. הספח. צילום תעודת זהות של ההורים כולל 2

אחרונים תלושי שכר  העתק: סמכים המעידים על הכנסה המשפחתיתיש לצרף לבקשה מ .3

ואישורי הכנסה אחרים במידה ויש: לשכת תעסוקה / ביטוח לאומי / לשכת רווחה / רואה חשבון 

 השיתופי.מזכירות הקיבוץ  /

 מסמך מביטוח או/ו מזונות אישור להמציא יש גרושים או פרודים שהוריו תלמיד של במקרה . 4
 שבחזקתו י ההורה"ע תהיה הטפסים הגשת .המזונות נושא סעיף עם גירושין הסכם או לאומי

 .הילד

  .מביטוח לאומי "העסקה אי אישור":להמציא מחויב מובטל . הורה 5

 רואה חשבון אישור או הקודמת לשנה והפסד חורו ח"דו להציג מחויב כעצמאי העובד . הורה 6
 .נטו חודשית להכנסה

 

לאחר הגשת הבקשה בצירוף מלוא הנתונים והמסמכים הנדרשים יועברו החומרים בדיסקרטיות 

 מנהלת פולין, לוועדת המלגות. -למשרד החינוך

 

                                                                                                                               מיד בהתקבל התשובה, נעדכן אתכם רשמית על גובה הסיוע הכספי.                                                                     

  ויקוזזו מהתשלום לסוכנות הנסיעות, איילה.ים יובטחו רשמית לפני המסע הכספ

 

 במידה ויש עוד שאלות ניתן להתקשר 

 054-6734265, יאן טיאר 050-5999819רון אלתר 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alterron@j-v.org.il
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  2020 למסע לפולין לגהבקשה לקבלת מ

 210טופס  –עבור מסע בני הנוער לפולין 

 טי התלמידפר .א
     

 ארץ לידה תאריך לידה מספר ת.ז. פרטישם  שם משפחה

   

 18מספר ילדים נוספים בבית עד גיל  שם האב שם האם

 
 כתובת מגורים .ב

     

 מיקוד עיר שכונה מספר בית רחוב

 

 שם המוסד החינוכי / המסגרת החינוכית בו לומד .ג
   

 כתובת ביה"ס / מסגרת חינוכית כיתה שם בית הספר/מסגרת

 

 במשפחה:מקורות הכנסה  .ד
 

 מצ"ב תלוש הכנסה:  כן / לא עובד_________________₪ נתוני הכנסה של האב:  .1

 מצ"ב תלוש הכנסה:  כן / לא עובדת_________________₪ נתוני הכנסה של האם:  .2

 _________________₪כל מקור הכנסה נוסף כגון: מזונות, שכר דירה, קצבאות  .3

 _____________________________________________מצ"ב מסמכים נוספים:  .4

 

 ניתן לצרף מכתב נילווה. – נימוקי המבקש לקבלת המלגה .ה
 

 הצהרת ההורה מבקש המלגה .ו
 הנני מצהיר שכל הפרטים הרשומים להלן נכונים ומלאים.

 הנני מצהיר שרשמתי את כל הכנסותיי מכל מקור שהוא.
 המסמכים ומסכים לכך.הנני מבין שלביה"ס הזכות לבדוק את 

 ידוע לי שהנהלת ביה"ס תהיה רשאית לבטל את הבקשה במידה שיתגלו אי דיוקים בהצהרתי זו .
 

 תאריך:_____________       שם: _________________               חתימה:________________
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 תספרי-ועדת המלגות הביתהחלטת 

  ________:על סמך הנתונים שהוצגו בפני חברי הוועדה הוחלט לאשר לתלמיד/ה מלגה בסך₪ 

 .על סמך הנתונים שהוצגו בפני הוועדה הוחלט לדחות את הבקשה למלגה 

  


