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 ב"תשפ אלול ב"י

 2022 ספטמבר 08

 גתשפ" -הגשת בקשה למלגת סיוע בשכר לימוד

 תושבים יקרים,

 .עירונית בשכר לימודמלגת סיוע עיריית רמלה מעניקה לתלמידי העיר 

 על מנת לבדוק את זכאותכם יש למלא את הטופס המצורף ולהגיש מסמכים נוספים לפי המפורט.

 ירויות בתי הספר.כאת המסמכים ניתן להגיש במז

חישוב גובה המלגה יעשה לפי חישוב שכר ממוצע לנפש בבית אב ובהתאם לדרגות הזכאות 
 ממשרד הרווחה.

 

 הקריטריונים לקבלת מלגה:

 ה תושבי רמלה.\תלמיד .1

 .30.11.2022 -הגשת כל מסמכי החובה עד לתאריך ה .2

 ההורים אינם מקבלים מלגת לימודים מביטוח לאומי. .3

 

 

 

 

 לימודים בריאה ומוצלחת תבברכת שנ

 

 

 

                                                                                                                                                                         מיכאל וידל                                                                                                         עה בן יוסף         נ

 ראש העיר                                                                                             מנהלת אגף החינוך והנוער  
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 1נספח מס' 

 ג"תשפ –טופס בקשה לקבלת מלגה עירונית 
 

 שם משפחה: _______________ שם האב:__________________ת.ז.:_____________________

 שם משפחה: _______________ שם האם:__________________ת.ז.:_____________________

 (:_________21)עד גיל מס' נפשות בבית 

 _____________ ד:ייטלפון נ_____ טלפון: ____________________________כתובת: ______

 : ___________________________________________מקום עבודת האב

 : ___________________________________________מקום עבודת האם

 הסכום  כן/לאביה"ס( מלגת /ביטוח לאומימענק לימודים מ) האם המשפחה מקבלת מלגה מגורם אחר?
 _______________   :שהתקבל

 

 עבורם מוגשת הבקשה: לדיםיהשמות 

 כיתה ת.ז שם התלמיד שם ביה"ס  מס"ד
עלות שכר 

 לימוד

1           

2           

3           

4           

5           
 

  מהות הבקשה:

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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 :מסמכי חובה

  כולל ספח כתובת.צילום ת.ז כולל ספח ילדים 

  שלושת החודשים האחרוניםשל  של שני ההוריםתלושי שכר. 

 אישור ניהול חשבון!!רים/ ושל אחד הה צילום של שיק . 

 1202 תשנ עצמאיםממס הכנסה לגבי  שומה סופית!!. 
 

 

 מסמכים נלווים שיש להגיש במידת הצורך:

 
 

 .אישור ביטוח לאומי קבלת מזונות 

 .אישור ביטוח לאומי למקבלי קצבת נכות 

 .אישור ביטוח לאומי למקבלי קצבת שאירים 

 .אישור ביטוח לאומי למקבלי הבטחת הכנסה 

 להורה שאינו עובד )"מעמד לא עובד"(.ביטוח לאומי  ראישו 

 .אישור ביטוח לאומי למקבלי דמי אבטלה 

 .אישור ביטוח לאומי למקבלי קצבת זקנה 

 .אישור ביטוח לאומי למקבלי תאונת עבודה 
 

 המסמכים הבאים : ________________________________________________ידוע לי שחסרים 

__________________________________________________________________________ 

לא יוגשו המסמכים לוועדת  30.11.22  -ה עד תאריךהנדרשים לא יוגשו המסמכים שבמידה 
 לגות!מ

 

 _חתימת ההורה:_________________

 

 

 מעבר למצוין. הנני מצהיר בזאת שכל הפרטים נכונים ואין ברשותי הכנסות נוספות  – הצהרת ההורה

 תאריך: _______________________ חתימת ההורה: ________________________

 

 

  הצהרת המזכירה

 הריני מאשרת כי קיבלתי את המסמכים הרשומים מעלה.

 _המזכירה: _______________חתימת 


