מרכז המוסיקה
טופס בקשת מלגה לשנה"ל תשפ"ב
תלמיד.ה מרכז המוסיקה הלומד.ת שיעור פרטני של  45דקות לפחות
תאריך אחרון להגשת בקשה למלגה :יום רביעי 15/12/2021
שם התלמיד.ה _____________________

בית ספר_______________________ :

שם ההורה  ________________:1נייד _________________ :מייל___________________ :
שם ההורה  ________________:2נייד _________________ :מייל___________________ :

שנות לימוד נגינה _______ :משתתף.ת בקבוצת תיאוריה:

כן  /לא

משתתף.ת בהרכבים (נא לפרט)_____________________________ :
_________________________________________________________
משתתף.ת בפעילות מוסיקלית בקהילה (מחוץ לבית האמנויות) נא לפרט:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
נימוק לבקשת המלגה (מצב כלכלי)________________________________ :
________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
יש לצרף לבקשה:
 .1צילום  3תלושי משכורת אחרונים של שני ההורים או צילום דו"ח מס הכנסה.
 .2תדפיס דף חשבון בנק משלושת החודשים האחרונים של כל אחד מההורים או של
חשבון משותף.
 .3צילום תעודת זהות של שני ההורים כולל ספח.
 .4אישור על תשלום ארנונה (לתושב המועצה האזורית עמק יזרעאל).
הבקשה לא תעלה לוועדת המלגות באם :לא שולם מלוא שכר הלימוד לשנה"ל תשפ"ב
רמת ההכנסה (בחישוב שכר ברוטו) גבוהה מ ₪ 3500 -בחודש לנפש (הורים וילדים מתחת
לגיל  .18בני משפחה אחרים אינם נכללים בחישוב)

עמותה לקידום המחול ,המוסיקה והאומנויות בעמק יזרעאל (ע" ר)
בית האמנויות עמק יזרעאל ,ת.ד 2675 .עפולה 1812601 ,טל'  ,04-6520102/32מוסיקה ,04-6520133/4 :מחול ,04-6520112 :פקס04-6407336 :
E-mail: rutib@eyz.org.il

מרכז המוסיקה
קריטריונים למלגות תשפ"ב
תאריך אחרון להגשת בקשה למלגה :יום רביעי 15/12/2021

קריטריונים
מצוינות:
כישרון בולט

מצוינות :תרומה
למרכז המוסיקה
ולקהילה
תושב המועצה
האזורית עמק יזרעאל
מצב כלכלי

מדדים להערכה
*המלצה
*השמעה בפני
הנהלת מרכז מוסיקה
*מכין רסיטל לבגרות
(תלמידים בגיל בית
ספר תיכון)
*השתתפות פעילה
בהרכבים ייצוגיים +
לימוד תיאוריה

אסמכתא
* חוות דעת המורים יגיעו
ישירות לוועדה ולא דרך
המועמדים למלגה

משקל
15%

כנ"ל

25%

*תשלום ארנונה

10%

*רמת הכנסה נמוכה *צילום שלושה תלושי
משכורת אחרונים של
לנפש.
שני ההורים או דו"ח מס
הערה :רמת הכנסה הכנסה
נמוכה לנפש פירושו* :תדפיסי דפי חשבון בנק
עד  ₪ 3500בחודש משלושת החודשים
האחרונים.
(הורים וילדים עד גיל *צילום תעודות זהות
של שני ההורים כולל
.)18
ספח.

50%

*על תלמיד.ה המגיש.ה בקשה למלגה לעמוד בכל הקריטריונים של מצוינות ומצב כלכלי.
טפסי בקשה למלגות מוסיקה לשנה"ל תשפ"ב נמצאים במזכירות בית האמנויות ובאתר האינטרנט -
בית האמנויות עמק יזרעאל.
יש להגיש טופס מלא וחתום  +כל הנספחים הנדרשים לרותי ברג ,מזכירת מרכז המוסיקה עד
יום רביעי  15/12/2021בשעה  .16:00בקשות שלא יגיעו במלואן (כולל כל המסמכים הנדרשים)
עד לתאריך זה ,לא יטופלו .על אחריות ההורה המגיש לוודא שהבקשה הגיעה במלואה ובמועד.
יש להגיש את הבקשה במעטפה סגורה .אין להגיש באמצעות הפקס או הדואר האלקטרוני.
סכום המלגה לא יעלה על  40%משכ"ל שנתי .סכום מינימלי למלגה.₪ 500 :
אין בפרסום זה כדי לחייב את בית האמנויות לחלק מלגות בפועל
עמותה לקידום המחול ,המוסיקה והאומנויות בעמק יזרעאל (ע" ר)
בית האמנויות עמק יזרעאל ,ת.ד 2675 .עפולה 1812601 ,טל'  ,04-6520102/32מוסיקה ,04-6520133/4 :מחול ,04-6520112 :פקס04-6407336 :
E-mail: rutib@eyz.org.il

