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 טופס בקשת מלגה  על שם חוה בקל ז"ל  
 תלמידי מרכז המחול  

 לומדי מסלול מלא מכיתה ז' ומעלה
  15/12/2021 יום רביעי תאריך אחרון להגשת בקשה למלגה:

 
 שם התלמיד.ה _____________________    

 
 _נייד: _________________  מייל: __________________ ______:__________1 ההורהשם 

 
 נייד: _________________  מייל: ___________________ :________________2 ההורהשם 

 
 בית ספר: ___________________________________

 
 לומד.ת במסלול מחול מלא בבית האמנויות בכיתה: ________________

 
 תלמיד.ת מסלול  לבגרות במחול:  כן    /    לא

 
 בתוכנית העשרה מחוץ למרכז המחול  בשנה האחרונה .תמשתתף

 נא לפרט(:  -)קורסים, סדנאות 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
 ____________________________________(: ____מצב כלכלינימוק לבקשת המלגה )

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
 יש לצרף לבקשה: 

 
 .אחרונים של שני ההורים או צילום דו"ח מס הכנסהתלושי משכורת  3צילום .  1
 .  תדפיס דף חשבון בנק משלושת החודשים האחרונים של כל אחד 2

 חשבון משותף. מההורים או של     
 .כולל ספח.  צילום תעודת זהות של שני ההורים 3
 .  אישור על תשלום ארנונה )לתושב המועצה האזורית עמק יזרעאל(.4
 

 
 "בה לוועדת המלגות באם לא שולם מלוא שכר הלימוד לשנה"ל תשפהבקשה לא תעל

  אין בפרסום זה כדי לחייב את בית האמנויות לחלק מלגות בפועל
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 מרכז המחול
 קריטריונים למלגות תשפ"ב

 
 15/12/2021 יום רביעי תאריך אחרון להגשת בקשה למלגה:

 
 

 משקל אסמכתא מדדים להערכה קריטריונים

 מצוינות: 
 כישרון בולט

 מספר שעות לימוד שבועיות
 המלצות מצוות המורים

 נוכחות בשיעורים
השתתפות בקורסים, סדנאות 

ותוכניות העשרה מעבר לשעות 
 המסלול

 חוות דעת צוות המחול
)חוות דעת המורים יגיעו  

ישירות לוועדה ולא דרך 
 המועמדים למלגה(.

40% 

תושב המועצה 
האזורית עמק 

 יזרעאל

 10% רנונהתשלום א 

רמת הכנסה נמוכה לנפש )הורים  מצב כלכלי
 (.18וילדים עד גיל 

הערה:  רמת הכנסה נמוכה 
 ₪ 3500לנפש פירושו:  עד 

  בחודש

*צילום שלושה תלושי משכורת 
אחרונים של שני ההורים או 

 דו"ח מס הכנסה
*תדפיסי חשבון בנק משלושת 

 החודשים האחרונים.
*צילום תעודות זהות של שני 

 ההורים כולל ספח.
 

50% 

 הקריטריונים של מצויינות ומצב כלכלי.בכל *על תלמיד המגיש בקשה למלגה לעמוד 
 

טפסי בקשה למלגות מוסיקה לשנה"ל תשפ"ב נמצאים במזכירות בית האמנויות ובאתר 
 בית האמנויות עמק יזרעאל. -האינטרנט 

 פר, מזכירת בית האמנויות, יש להגיש טופס מלא וחתום + כל הנספחים הנדרשים להדר ס
 .  16:00בשעה  15.12.2021 רביעיעד יום 

 בקשות 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.  
 .  הדואר האלקטרוניאין להגיש באמצעות הפקס או 

 
 

     
 .₪ 1000משכ"ל שנתי. סכום מינימלי למלגה:   50%סכום המלגה לא יעלה על 
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