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. אנא מלא/י בקפידה את השאלון באתר המועדון. אנא סרוק/י את המסמכים טרם תחילתו 1

מתבקש להעלות את המסמכים באתר )ראה/י את את/ה של תהליך מילוי השאלון באתר, 

 בדואר לשנה"ל"(.רשימת המסמכים בהמשך ב"אישורים ומסמכים שיש לשלוח 

במסורת חלוקת  אופן הפנימי"ה"ממשיכים מועדוני "רוטרי נהריה" והשנה  – . כללית2

המלגות כולל פרויקט "מרוטרי נהריה באהבה" שתכליתו קידום פעילות בקהילה, על ידי 

בלבד שיחלו בנובמבר  עות התנדבות בקהילה בנהריהיות במתן שסטודנט סטודנטים/

עות ההתנדבות שיקבעו ע"י /ית יזכו במלגה ביחס להיקף שט. בתמורה הסטודנ2020

 המועדון.

ביום חמישי כ"ז   ונים יחולקו בטקס שיתקיים בנהריה. כלל המלגות של שני המועד3

 .2020באוקטובר  15 תשפ"א הבתשרי 

מלגת "רוטרי באהבה" כולל מלגות עם התחייבות למען הקהילה, תוענק בשלושה  .4

 ,2020באוקטובר  15ב ל המלגה יימסר בטקס חלוקות המלגותמועדים. חלק הראשון ש

בכפוף לביצוע התחייבות  2021ומועד אחרון בסוף יוני  2021ץ ני יימסר במרחלקה הש

 הסטודנטי/ת.

 את/ה מתבקש/ת להדפיס את אישור ההגשה. לאחר גמר מילוי השאלון .5

ה רינה 40את האישור בלווי כל המסמכים המבוקשים יש לשלוח בהתאם לרישום ת.ד. . 6

 עבור "קרן מועדון רוטרי נהריה".

 כפי שהתקבל באישור שהודפס. מספר הבקשה" בליווי מלגות". על גבי המעטפה לרשום 7

המופיעה בשאלון הכתובת  ל פיע –. תשובה תשלח במייל חוזר לאחר מיון הבקשות 8

 באתר.

ולא יגיעו עד התאריך  שורים המתבקשים לא ישלחו בדואר. בקשה אשר המסמכים והאי9

 .בדקי, לא ת2020 באוגוסט 21יום שישי א' באלול התשפ"א  הנקוב באתר

יקבלו את האישור במייל ויתבקשו לאשר את הקבלה  ית שיזכו במלגה/. סטודנט10

 בציון שם ומספר הבקשה. SMSבאמצעות 



 

 

 אישורים ומסמכים שיש לשלוח בדואר לשנה"ל:         

 

 כגון פר"ח, מד"א וכו'(. תקציר קו"ח, כולל התייחסות לפעילות קהילתית( 

 המל"ג(, בדבר  אישור מוסד להשכלה גבוהה, המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה(

שלישית )אם הבקשה היא לתואר ראשון(, או על \שניה\הסיום שנה ראשונ

 ה )אם הבקשה היא לתואר שני או שלישי(.תואר גבוללימודי השתתפות בתכנית 

 /למלגות "ע"ש קרן ריכוולסקי" המיועדות רק  יות הנרשמיםסטודנט סטודנטים

המוכרים ע"י המל"ג יכולים להגיש גם  ללומדים מקצועות מתחום מדעי הטבע

מסרו ע"י המוסד להשכלה גבוהה יראשונה בכפוף לאישורים שי אם נרשמו לשנה

 מתחום מדעי הטבע.

 .אישור על גובה שכר לימוד לשנה במוסד להשכלה גבוהה בו את/ה לומד/ת 

 ( תלושי 3מתבקשים לצרף צילומי שלשה )  שלא נשואיםת וי/ סטודנטיםסטודנט

ושי כן שלושה תלו ך עובד/ת(או הצהרה על הכנסות אחרות )אם הנשכר/משכורת 

 , או אישור מביטוח לאומי על גובה גמלה.ת אחרונות של ההוריםושכר/משכור

 שלהם ת וואים מתבקשים לצרף את תלושי השכר/משכורים נשסטודנטיות/ סטודנט

 ה על הכנסות אחרות.צהרושל בן/בת הזוג או כל ה

  אישור שרות צבאי או לאומי )צילום תעודת שחרור או פטור משירות מטעמי

 בריאות(.

  תושב/ת נהריה. על היותך (עירייה)אישור 

 .אישור על היותך מצטיין דיקן או מצטיין נשיא, אם הדבר רלוונטי 

 מלגה.ה תמסמכים ואישורים אחרים העשויים לסייע לבקשתך לקבל 

  רכוולסקי" יכול להגיש הערה: סטודנט שקיבל בעבר מלגה מ"קרן ע"ש קורט וג'ון

גות האחרות לא ניתן להגיש בקשה אם קיבלת מלגה בקשה נוספת, לגבי המל

 בעבר.


