
 

 

 

 המועצה המקומית מצפה רמון 

 08-6587478פקס   08-6588185, טל  80650, מיקוד 1מצפה רמון ת"ד 

 hend@mitzpe-ramon.muni.il דהן חןדואר אלקטרוני: 

 

 משרד הבינוי והשיכון

 אגף שיקום שכונות חברתי

 

 שיקום שכונות חברתי –טופס בקשה למלגה לקידום מקצועי 

 ובעל/ת תעודת תושב/ת ת מצפה רמון לפחות שנה\תושב –תנאי להגשת בקשה למלגה 

 

 ניתן לקבל מלגות עבור: 

 שיפור בגרויות(\השלמת השכלה )תג"ת, השלמה .1

 הכשרה מקצועית –לימודי תעודה  .2

 יות לתעודת הוראה\לא מיועד לסטודנטים

 יש לצרף את המסמכים הבאים: לבקשה

 בת הזוג\ת ושל בן\תלושי משכורת אחרונים של המבקש 3 .1

 אין צורך( –אם נשואים  25תלושי משכורת של ההורים )למבקשים מעל גיל  3 .2

 בת הזוג, או ההורים, יש להביא אישור מביטוח לאומי\ת או בן\במידה ואינך עובד .3

 חתום מרואה חשבון יות יגישו דו"ח שומה או אישור שנתי\עצמאים .4

 קבלה על תשלום שכר לימוד .5

 אישור ממוסד הלימודים על גובה שכר הלימוד המלא .6

 קורסים ושעות שבועיות –מערכת לימודים  .7

 ת\אישור תושב .8

 צילום תעודת זהות .9

 תמונת פספורט .11

 

 

 



 

 

 יש למלא את הפרטים הבאים:

  תאריך הפניה

  שם פרטי

  שם משפחה

  תאריך לידה

  זהותמספר תעודת 

  כתובת מגורים

  מספר שנים במצפה רמון

  מספר טלפון נייד

  מספר טלפון בית

  כתובת דואר אלקטרוני

 –ה( \ה או וותיק\אם עולה )חדש
 מספר שנים בארץ

 

האם עולה יוצא/ת אתיופיה, 
 בוכרה או קווקז

 כן / לא

 רווק / נשוי / גרוש / אלמן  מצב משפחתי

 / לא כן אזרחי \שירות צבאי

מספר ימי מילואים פעיל בשנת 
 הלימודים )יש לצרף אישור(

 

  מוסד הלימודיםשם 

מסלול  \קורס\שם ההכשרה
 הלימודים

 

האם מוכר באופן רשמי כמסלול 
 לימודים מועדף/ מקצוע נדרש 

 כן / לא

  משך הלימודים

 שלישית \שניה  \ראשונה  שנת לימודים

  תאריך התחלה



 

 

  תאריך סיום

  מספר ימי לימודים בשבוע

  מספר שעות לימוד ביום

  סה"כ שעות לימוד שבועיות

  עלות שכר לימוד לשנה

  עלות שכר לימוד כוללת

מקום מגורים בתקופת 
 הלימודים

 

מרחק הבית ממוסד הלימודים 
 )בק"מ(

 

האם הקורס אושר ע"י תמ"ת, 
משרד החינוך, משרד הבריאות, 

 י(\אחר )פרט
 

במשפחתך סטודנטים האם יש 
נוספים )אחים/ בן/ת זוג(? )יש 

 לצרף אישור לימודים(
 כן / לא

האם מקבל/ת מלגות ממקור 
נוסף )עבור ההכשרה הנוכחית( 

י את מקור המלגה, גובה \פרט
 המלגה

 

האם קיבלת מלגות בעבר 
י \במסגרת שיקום שכונות? פרט

 קורס ושנה
 

האם עוסק/ת בפעילות 
רמון? התנדבותית במצפה 

 פרט/י
 

 

  –ת המלגה \מספר נפשות המתגוררות בבית מבקש

 לאומי:   _________________________\חובהכולל חיילים בשירות ו 22ות עד גיל \כולל רווקים

 

 )השכלה )נא להקיף בעיגול

 שנות לימוד 8עד 

9-11 

11-12 



 

 

 בגרות

 על תיכונית

 אקדמאית

 מקצועית )נא לפרט(

 

 ת:\עם המבקשהמתגוררים  אחד מבני המשפחה הכנסות ברוטו של כל

 '.בחישוב הכנסה לנפש, יובאו בחשבון רק מרכיבי שכר קבועים ללא ביגוד, הבראה , וכו

או קצבאות ביטוח \חרונות ומבני המשפחה כגון: משכורות א חדאל אישורי הכנסה של כ 3נא לצרף צילום 

 לחילופין אישור לאי קבלת גמלה.לאומי, או 

 

 \שכר ברוטו מקום עבודה שם 
 פנסיה

הכנסות 
 נוספות

קצבאות 
 ביטוח לאומי

לשימוש 
המשרד: סה"כ 

הוגשו 
 ההכנסות:

ת \מבקש
 המלגה

      

      אם

      אב

      בת זוג \בן

אחר )נפש 
נוספת 

המתגוררת 
 בדירה(

     

הכנסות  כסה"
 משפחה

 

 

 ברצוני להוסיף:

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 קים ונכונים:שמסרתי מדויה כי כל הפרטים \אני מצהיר

 על החתום: _______________

 תאריך: __________________

 


