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 מרכז המוסיקה יתלמיד – טופס בקשת מלגה
  

                                

  _______________)משפחה( _________ ____________________)פרטי( : .השם התלמיד
 

 _____________: _____דוא"לשם האב:_________________  נייד: _________________  
 

 _________ ___: _____דוא"ל  _________________ ייד: שם האם: ________________  נ

 
 

 __________לנגינה: __________ מורהשם ה __________: _______הלימוד כלי
 ההמורה לנגינה בכתב מאת יש לצרף המלצ

 

 בקבוצת תיאוריה:    כן  /   לא .ת__   משתתף__שנת לימוד נגינה: ___
 

 ________________________________: _______)נא לפרט( "א?תשפ בהרכבים .תמשתתף
 

                                                      _______________________________________ 
 כן  /  לא  ?בשנה האחרונה ,בקונצרטים במרכז המוסיקה .ההשתתף

 

 : נא לפרט )מחוץ לבית האמנויות(? יקלית בקהילהסבפעילות מו .תמשתתף

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 ____________________נימוק לבקשת המלגה )מצב כלכלי(: ___________________

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 יש לצרף לבקשה: 

 .מהמורה לנגינהמנומק המלצה מכתב  .1

              ריה.לתיאו מהמורהמנצח/ מדריך ההרכב או את מכתב המלצה מ .2
 .או צילום דו"ח מס הכנסה תלושי משכורת אחרונים של שני ההורים 3צילום  .3
או של חשבון  ,בנק משלושת החודשים האחרונים של כל אחד מההוריםתדפיס דף חשבון  .4

 .משותף
 .כולל ספחצילום תעודת זהות של שני ההורים  .5

 .יזרעאל(המועצה האזורית עמק  י)לתושב אישור על תשלום ארנונה .6
 

 :באם ועדת המלגותוהבקשה לא תעלה ל

 פ"אמלוא שכר הלימוד לשנה"ל תשלא שולם 
ילדים ו הורים)  לנפש בחודש₪  005,3 -גבוהה מ )בחישוב שכר ברוטו(  כנסההרמת ה

 .  בני משפחה אחרים אינם נכללים בחישוב(18מתחת לגיל 
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 מרכז המוסיקה
 פ"אתשמלגות קבלת קריטריונים ל

 
 3.12.2020תאריך אחרון להגשת בקשה למלגה:  

 

 

 משקל אסמכתא מדדים להערכה קריטריונים

 מצוינות: 
 כישרון

 בולט

 *המלצה
בפני הנהלת  *השמעה

 מרכז מוסיקה
 רסיטל לבגרות .ה*מכין

)תלמידים בגיל בית ספר  

 תיכון(

*מכתב המלצה מנומק 
 מהמורה לנגינה

15% 

מצוינות: 
תרומה 

למרכז 
 המוזיקה
 ולקהילה

*השתתפות פעילה 
בהרכבים ייצוגיים  + 

 לימוד תיאוריה
 

*המלצה ממנצח/מדריך 
 ההרכב ו/או המורה לתיאוריה

25% 

תושב 

 המועצה
האזורית 

 עמק יזרעאל

 10% *תשלום ארנונה 

 *רמת הכנסה נמוכה מצב כלכלי
 לנפש

 

הערה:  רמת הכנסה 
נמוכה לנפש פירושו:  

 בחודש₪  3500עד 
 

 (18דים עד גיל )הורים ויל

 

צילום שלושה תלושי *
משכורת אחרונים של שני 

 או דו"ח מס הכנסה ההורים

 בנק חשבוןדפי  יתדפיס*
 משלושת החודשים האחרונים

*צילום תעודות זהות של שני 
 ההורים כולל ספח

 

50% 

  ומצב כלכליהקריטריונים של מצויינות  בכלבקשה למלגה לעמוד  .ההמגיש .ה*על תלמיד
 

נמצאים במזכירות בית האמנויות ובאתר  פ"אתשמלגות מוסיקה לשנה"ל קבלת בקשה לי טפס
 . בית האמנויות עמק יזרעאל - האינטרנט

מרכז  זכירתמ - לרותי ברגיש להגיש טופס מלא וחתום + כל הנספחים הנדרשים 
   .16:00בשעה  3.12.2020  חמישיעד יום  ,המוסיקה

 לו. יטופלא  ,זהמועד עד ל ,כל המסמכים הנדרשים , לרבותו במלואןשגובקשות שלא י
 לוודא שהבקשה הגיעה במלואה ובמועד. .האחריות ההורה המגישב

  להגיש באמצעות פקס או הדואר האלקטרוני.  איןיש להגיש את הבקשה במעטפה סגורה. 
 .₪ 500שנתי.  סכום מינימלי למלגה: ר הלימוד המשכ 40%סכום המלגה לא יעלה על 

 
 בפרסום זה כדי לחייב את בית האמנויות לחלק מלגות בפועל אין
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