
טופס בקשה למלגה לקורס - גמול מיוחד שלטון מקומי

קריטריונים לקבלת מלגה
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את הטפסים בצירוף הקריטריונים ניתן לשלוח לאגף ההשכלה

רח' ריב"ל 18, ת.ד. 176, תל-אביב 6777855
08:00-16:30 מענה טלפוני בימי א'-ה' בין השעות 

שם המוסד
ומקום ההשתלמות

תאריך שם הקורס/ההשתלמות
פתיחה

תאריך 
סיום

שעות 
לימוד

סה"כ מחיר 
הקורס

השתתפותי בשכר 
הלימוד

מוחזר להשלמת פרטיםאינו זכאיזכאי

ס"ב      מספר תעודת זהות      ס"ב

כתובת למשלוח

כתובת מקום העבודה

לשימוש המשרד:

דואר אלקטרוני אני מצהיר/ה כי כל הפרטים שמסרתי לעיל מדויקים ונכונים.

שם משפחה

מקום העבודה

רחוב

שם פרטי

מחלקה

כניסהדירהבית

טלפון בבית

תפקיד

ישוב

טלפון נייד

טלפון

חתימה תאריך

מיקוד

זכאי לסיוע בשכר לימוד כל מי ששולמו בעדו מלוא דמי  
 החבר בהתאם לאחוזי משרתו, עד מועד הגשת הבקשה 

  ובתנאי שלא ניצל את דמי החבר.

המעסיק  באישור  מיוחד  לגמול  למלגה  השתתפות 
תנתן לפי הקריטריונים הנ"ל: 

א. היקף הקורס 400 שעות לימוד.
ב. הקורס מאושר ע"י המרכז לשלטון מקומי ו/או המעסיק 

בהתאם לעניין.
 1,200 ג. עמית ב-100% משרה יהיה זכאי להשתתפות בסך 

  שים לב יש להגיש לכל 
ש"ח לכל שנת לימוד ובסה"כ 2,400 ש"ח.

שנת זכאות בקשה נפרדת.
בקשות לקבלת מלגה יתקבלו לאחר מועד פתיחת הקורס ד. 

בלבד ובצירוף אישור לימודים וקבלות.

בקשות שאינן עומדות בקריטריונים תוחזרנה לבית העמית ה. 

העמותה לא תשתתף בסיוע למלגה ללימודים אקדמאים.
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שלוחה
 

073-2244126
 

טלפון:

sl@s-on.co.il באמצעות דואר אלקטרוני:

בגין כל שנה נוספת יש לעדכן את אישור הלימודים
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להגשת הבקשה למלגה יש לצרף:

‰ טופס בקשה שנקבע על ידי העמותה מלא וחתום.
‰ קבלות על תשלום הקורס על שם המבקש.

‰ אישור לימודים, תאריך תחילה וסיום הקורס.

לאותה השנה עד לסיום הקורס וקבלת התעודה.

או בדואר: לכבוד העמותה לקידום מקצועי, המחלקה לסיוע בשכר לימוד
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על  ששולמו  החבר  דמי  מלוא  עד  יהיה  המלגה  גובה  א. 
ידי המעסיק, בתנאי שהלימודים הינם מוכרים לצורכי 
גמול השתלמות ובתנאי שהמעסיק לא השתתף במלוא 

מימונם.
במידה והמעסיק השתתף בשכר הלימוד, הסיוע יחושב  ב. 
על פי יתרת הסכום ששולמה על ידי העמית לאחר ניכוי 

השתתפות המעסיק.
במידה והסכום ששולם על ידי העמית ימצא נמוך יותר  ג. 
מדמי החבר שהועברו בגינו, ההחזר יהיה שווה לסכום 

שיוצג בקבלות.

 או לכתובת המייל לצורך השלמת המסמכים.

עמית אשר יקבל סיוע בשכר לימוד לא יהיה זכאי5
לסבסוד העמותה בבית מלון לאותה שנה

‰  צילום המחאה/שיק ע"ש העמית לצורך העברה בנקאית




