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 תקנון עמותהמלגות לימודים קבלת והל נ

 

ובתנאי שלמועמדים/ות יש תנאי  ההאוכלוסיילכלל  העמותה תעניק מלגות לימודים במידה שווה
 :כמפורט סף

של ההכנסות פר נפש כמפורט  םבקריטריוניעומדים  .1
 <<  השכר. תבטבל

 טיפול האימון אישי בדגש עלאת אחד מתחומי הלומדים  .2
 :המפורטיםקצועות המ

• CBT  

• NLP 

 .כיתינוו/או ח פסיכולוגיה קלינית •

 NLP-EREהגישה המאחדת  •

 ו''ס קליני.ע •
וסד הלימודים מוכר ומוסמך ללמד את המקצועות הנ''ל מ .3

 לחה.בהצמחזורים  5סיימו בו לפחות ובתנאי ש
התחייבות להתנדבות בעמותה )יש לחתום על טופס  .4

 הבקשה ולאשר את ההתנדבות(
 וכי או זיקה לתחום.רקע חינ .5
לפי   בכל שנה( 20חריגים )עד אשר העמותה רשאית ל .6

 שיקול דעתה.
 עלות הכוללת של הלימודים.המ 20%המלגה לא תעלה על  .7
חלוקת המלגה נוגע לת בכל ההעמותה תפעיל שיקול דע .8

 נת ושווה כלפי כל המועמדים.בצורה הוג
  65 סימוםמקו 21גיל מינימום  .9

ועל פי בקשת התורמים, במקרה של  עמותהלפי כללי ה .10
קבלת מלגה מגורם אחר הנכם מתבקשים לעדכן אותנו על 
כך, וועדת הקבלה לתכנית, תחליט האם לאפשר לכם 

 קבלת מימון נוסף ובאיזה גובה.
 התאם להמלצות הבאות:בלאישור המלגות תפעל עדה המאשרת של המלגות והמלצות הו .11

 משפחות במצוקה כלכלית גבוהה )פחות מהשכר המופרט בטבלה לנפש( •

 ון להשקיע ולהצליח.לתחום ועם רצעם זיקה גדולה יותר מועמדים/ות  •

 .ות שלא עובדים / ללא מקצוע/מועמדים •

 .מועמדים /ות ללא לימודים ו/או השכלה על תיכונית •

 משפחתי. )שזה חלק מתוכנית השיקום( /קום נפשיות בשימועמדים/ •
 :טבלת השכרלפי משקל של  חלוקת המלגותאופן  .12

  6%ו/או   ₪ 1,300=  1גה דר •

  12%ו/או   ₪ 1,800=  2דרגה  •

  20%ו/או   ₪ 2,500=  3דרגה  •

 יגיםחר – 4רגה ד •

 

 מספר נפשות  הכנסה ברוטו עד

4,923 ₪ 1 

7,877 ₪ 2 

10,435 ₪ 3 

12,602 ₪ 4 

14,768 ₪ 5 

16,738 ₪ 6 

18,706 ₪ 7 

20,478 ₪ 8 

22,053 ₪ 9 

23,628 ₪ 10 

25,203 ₪ 11 

26,778 ₪ 12 

28,353 ₪ 13 

29,928 ₪ 14 

31,503 ₪ 15 
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 העמותה. באתרכאים/ות זה של  השמות והתמונותהעמותה תהיה רשאית לפרסם את  .13
 ק לאחר קבלת הטפסים הבאים:רכים לזולגות העמותה תעביר את המ .14

 .אישור לימודים מהמוסד לימודים .1
 ם / הסדרת רישום.אישור תשלו .2
 / חשבונית מס על התשלום. קבלה .3

 מדות לקבלת המלגה יש לשלוח את הטפסים הבאים:הגשת מועלצורך  .15
 צילום ת.ז+ספח .1
 .המאושרמהמוסד אישור לימודים  .2
 שור על התוכנית לימודים כפי שמופיע בתנאי הסף.אי .3
 שעות( 15ת פרונטלית בעמותה של בקשת מלגה חתום )התחייבות להתנדבוטופס  .4

 

 

 

 כים + מסמך זה חתומים עם תאריך חתימהיש לשלוח את כל המסמ

 .gmail.comofficemakshivim@ למייל:

 

 !תב ברור וקריאנא לכתוב בכ

 

 

 חשוב לדעת!

לו שעומדים לכאורה בקריטריונים. אינה מחויבת להעניק מלגה כזו או אחרת גם לא עמותהה
פי שיקול דעתה הסופי ובהתאם להמלצת ועדת הקבלה בלבד. פרישה במהלך -המלגה ניתנת על

הלימודים או לפני סיומם ו/או אי עמידה במטלות הנדרשות במסגרת הלימודים, עשויה לחייב את 
 עמותה.התלמיד בהחזרת המלגה/ההלוואה או חלקה בהתאם לשיקולי ה
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