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אני מצהיר/ה כי כל הפרטים שמסרתי לעיל מדויקים ונכונים.
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קריטריונים לקבלת מלגה

1

זכאי לקבלת מלגה כל מי ששולמו בעדו מלוא דמי החבר
בהתאם לאחוזי משרתו ,עד מועד הגשת הבקשה ובתנאי
שלא ניצל את דמי החבר.

2

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.

4

3

א .גובה המלגה יהיה עד מלוא דמי החבר ששולמו על
ידי המעסיק ,בתנאי שהלימודים הינם מוכרים לצורכי
גמול השתלמות ובתנאי שהמעסיק לא השתתף במלוא
מימונם.
ב .במידה והמעסיק השתתף בשכר הלימוד ,הסיוע יחושב
על פי יתרת הסכום ששולמה על ידי העמית לאחר ניכוי
השתתפות המעסיק.
ג .במידה והסכום ששולם על ידי העמית ימצא נמוך יותר
מדמי החבר שהועברו בגינו ,ההחזר יהיה שווה לסכום
שיוצג בקבלות.

5

השתתפות למלגה לגמול מיוחד באישור המעסיק
ברשויות המקומיות בלבד) יינתן לפי הקריטריונים הנ"ל:
א .היקף הקורס  400שעות לימוד
ב .הקורס מאושר ע"י המרכז לשלטון מקומי ו/או המעסיק
בהתאם לעניין.
ג .עמית ב 100%-משרה יהיה זכאי להשתתפות בסך 1,200
ש"ח לכל שנת לימוד ובסה"כ  2,400ש"ח יש להגיש לכל
שנת זכאות בקשה נפרדת.
ד .עבור השנה הראשונה ניתן יהיה לקבל את המלגה ע"פ
אישור השתתפות בקורס.
ה .עמית/ה אשר יקבל מלגה לא יהיה זכאי לסבסוד העמותה
בסמינרים בבתי מלון במשך שנתיים.
ו .לבקשות המאושרות על פי הקריטריונים תשלח המחאה
לבית העמית.
ז .לבקשות שאינן עומדות בקריטריונים תוחזר הבקשה
בצירוף סיבת ההחזר.
העמותה לא תשתתף בסיוע למלגה ללימודים אקדמאים.
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