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 ובתנאי הבקשה הגשת מועד עד, משרתו לאחוזי בהתאם החבר דמי מלוא בעדו ששולמו מי כל לימודים מלגת לקבלת זכאי (1

 במנהל ראשון תואר ללימודי למסלול והתקבל נרשם אשר, שנים 3 לפחות בעמותה חבר והוא, החבר דמי את ניצל שלא

 .ומשפט מדע שערי האקדמי רכזבמ בריאות מערכות

 :לצרף יש למלגה הבקשה להגשת (2

 .וחתום מלא העמותה ידי על שנקבע בקשה טופס .א

 .המבקש שם על למוסד הלימוד שכר תשלום על קבלות .ב

 .ללימודים קבלה אישור .ג

 .השנה לאותה במקור מס ניכוי אישור .ד

 .מבוטל ק'צ צילום או /ו חשבון ניהול אישור .ה

 :הבאים הקריטריונים לפי המסלול יחתפת מיום שנים 3 למשך תינתן  ראשון תואר ללימודי למלגה השתתפות (3

 ₪.  9,000 כ"ובסה לימוד שנת לכל₪  3,000 בסך להשתתפות זכאי יהיה משרה 100%-ב עמית .א

 .נפרדת בקשה זכאות שנת לכל להגיש יש

 .הנדרשת השנה לאותה מעודכן לימודים אישור בסיס על המלגה את לקבל יהיה ניתן שנה כל עבור .ב

    

      

 

 

 

מלגה לקבלת קריטריונים  
 

  ומשפט מדע שערי בשיתוף בריאות מערכות במנהל ראשון תואר ללימודי מלגה לקבלת בקשה טופס
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 .שנים שלוש במשך מלון בבתי בסמינרים העמותה לסבסוד זכאי יהיה לא מלגה יקבל אשר עמית .ג

 .העמית לבית המחאה תשלח הקריטריונים פי על המאושרות לבקשות .ד

 .ההחזר סיבת בצירוף הבקשה תוחזר, בקריטריונים עומדות שאינן לבקשות .ה

 המס משלטונות אישור מותהלע לצרף נדרש העמית, לפיכך. במקור מס בניכוי חייבת לתואר מלגה, המס תקנות פי על (4

 וזאת (935584631 הוא מקצועי לקידום העמותות של הניכויים תיק מספר. )נמוך מס שיעור על או ממס פטור על

 .בבקשה לטיפול כתנאי

 

 פרטים להשלמת מוחזר זכאי אינו זכאי  :המשרד לשימוש
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