
יבנהעיריית 

טופס הרשמה

בשיתוף עיריית יבנה ומפעל הפיס  ספורטאים מצטייניםת מלג
2021 לשנת הלימודים תשפ"א

ייצוגית של ישראל  -החברים בנבחרת לאומיתמזמינה ספורטאים מצטיינים  על הפיס  ומפעיריית יבנה  

.להגיש בקשה לקבלת מלגה

בקריטריונים   העומדים  מצטיינים  קספורטאים  בקול  להגיש  ,  וראהמופיעים  זכאים 
המלגה לקבלת  יום    מועמדות  המייל  16:00בשעה  .12.20206  ראשוןעד  באמצעות 

ORLYGO@YAVNE.MUNI.IL .

של הספורטאים   פרטים אישיים

הות: מס' ת.זשם פרטי: חה: שם משפ

תאריך לידה: טלפון נייד:

:E-MAILכתובת:

: האם הנך חבר נבחרת: האיגודשם 

האם מחזיק בשיא ענף ספורט: רה:שהנך מתח ענף ספורט 

ושת המקומות  האם זכית באחד משל

? הראשונים באליפות 

(2018,2019,2020) .

לאומית בנבחרת  החבר  ספורטאי  הינו  הסטודנט  הבקשה  הגשת  ויש  -במועד  ישראל,  של  ייצוגית 
יו"ר/מנכ"ל איגוד/התאחדות הספורט. בידו אישור חתום על כך מאת 

בקישור   הפיס  מפעל  של  קורא  לקול  בהתאם  הסף  בתנאי  milga-https://pais-עמידה 
rashut.web.org.il/sportaim.asp

יש לצרף לטופס הבקשה למלגת ספורטאי מצטיין: 

 . ולל ספח מגוריםדת זהות כצילום תעו •

 ה. ע"ש מגיש הבקשה למלג אישור על ניהול חשבון בנק •

 . לשנה"ל תשפ"א  תאישור לימודים ומערכת שעו •

חתום  ייצוגית של ישראל, ויש בידו אישור  -יתבנבחרת לאומ ספורטאי החברישור א •

יו"ר/מנכ"ל איגוד/התאחדות הספורט. על כך מאת 

. טופסהלאחר משלוח  במייל נפרדיועבר  –הספורטאי   והתחייבותכתב הצהרה  •

mailto:ORLYGO@YAVNE.MUNI.IL
https://pais-milga-rashut.web.org.il/sportaim.asp
https://pais-milga-rashut.web.org.il/sportaim.asp


 יבנהעיריית     

לתשומת ליבך: 

מלגה נוספת ממפעל הפיס    לא מקבלסטודנט המגיש בקשה למלגה יוודא כי הוא   •

 בשנת תשפ"א. או עיריית יבנה 

,  שעות לפחות  60בהיקף של  התוכנית התנדבות חברתית  סטודנט יבצע במסגרת  ה •

הלימוד שנת  האקדמאבמהלך  תשפ"א  ים  עד  ית  ,  31.8.2021  לתאריך  ויסיים 

עיריית יבנה. ההתנדבות בניהולו ובפיקוחו של 

שלא לדון בבקשות שיוגשו באיחור ו/או שלא בהתאם לתנאים    תרשאיעיריית יבנה   •

פי שיקול דעתו הבלעדי. הקבועים בתקנון זה ובקול הקורא, על 

פרטים הנדרשים ו/או  דון בבקשה שלא מולאו בה כל השלא ל  ת רשאי  עיריית יבנה  •

לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים. 

יבנה  • ו/או השלמות של  לפנות למגישי הבקשות  רשאי  עיריית  ת בבקשה להבהרות 

פרטים ומסמכים וכל מידע אחר, הדרוש לדעתו לשם בחינת הבקשות. 

: כוניםבטופס זה נהרת המבקש: הנני מצהיר כי כל הפרטים הצ

____________  _______ תאריך ______________ חתימה

I.ILUNVNE.MORLYGO@YA 9433305-08 :עיריית יבנה טלפון -לשכת מנכ"ל :נוספיםלבירורים 

mailto:ORLYGO@YAVNE.MUNI.IL
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