תכנית סטודנטים בונים עתיד בגליל
סטודנט/ית יקר/ה,
כאמור ,תכנית זו הינה תכנית תלת שנתית שנועדה לתמרץ סטודנטים במוסדרות
אקדמאים בגליל ,להשאר בגליל לאחר תום תקופת לימודיהם ולקבוע את מגוריהם
בגליל.
במסגרת התכנית ,הסטודנט מקבל מענק המותנה בהתחייבותו לעבוד במשרת סטודנט
בשנת לימודיו האחרונה ,להמשיך לעבוד במשרה מלאה במשרה שנבחרה ולהתגורר
בגליל במשך שנתיים נוספות מתום לימודיו.
 .1כתנאי לקבלת המענק הנך מתבקש/ת להדפיס את טופס ההצהרה המצורף ,למלא
את הפרטים הנדרשים ולשלוח אותו לרשות לפיתוח הגליל עבור אחראית התכנית,
גב' ורדה קורן .יובהר כי המצאת כל המסמכים במועד שנדרש הינה תנאי לקבלת
המענק .אין לערוך שינויים בטופס ההצהרה .טופסה הכולל שינויים לא יתקבל.
 .2המענק מוענק לך על בסיס נכונות הנתונים שמסרת .אם יתברר אחרת ,הרשות
לפיתוח הגליל שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לאלתר את המשך התשלום
ולדרשם חזרה.
 .3כאמור ,המענק מותנה בהמשך תעסוקה ומגורים בגליל .כל סטודנט יידרש להציג
מספר פעמים בשנה ,לפי דרישת הרשות לפיתוח הגליל מסמכים רלונטיים (אישורי
העסקה ,אישורי תושב ,חוזה שכירות וכו) .ריכוז הפעילות ייעשה באמצעות
הרשות לפיתוח הגליל.
 .4קבלת המ ענק מותנית בעמידה בקריטריונים כפי שנקבעו על ידי הרשות לפיתוח
הגליל.
 .5המשך הקשר עמך הן בעדכון ובשינוי פרטים והן בהודעות שוטפות על העברת
התשלומים ,ייעשה באמצעות הרשות לפיתוח הגליל.
 .6שאלות ובירורים יש לשלוח באמצעות דוא"ל אל אחראית התכנית ורדה קורן
varda@galil.gov.il
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אל :הרשות לפיתוח הגליל

טופס הצהרת זכאי מלגת "סטודנטים בונים עתיד בגליל"
שם הסטודנט _____________________ :מספר ת.ז____________________ .
אני הח"מ מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
א .בעת חתימתי על הצהרה זו אני סטודנט שנה ___ במכללה האקדמית________.
ב .ידוע לי שביצוע תשלומי המלגה ייעשה בשלושה תשלומים ,בחודשים אוגוסט כל
שנה ,החל מאוגוסט  2016בכפוף להצגת האישורים הנדרשים לפי הנחיות הרשות
לפיתוח הגליל.
ג .הובהר לי כי המענק מותנה בעבודתי בגליל במשך  3שנים רצונות ,החל מהשנה
האחרונה ללימודי ועד לתום שנתיים ממועד סיום לימודי .לפיכך ,אני מתחייב/ת
להתגורר ולעבוד בתחום הגליל החל מהיום ועד שנתיים מתום לימודיי.
ד .ידוע לי כי תנאי זה הינו תנאי יסודי לקבלת המענק ובמידה ואפר אותו ,יופסקו
תשלומי המענק ואדרש להשיב את כספי המענק שקיבלתי.
ה .בכל מקרה בו אשנה את מקום מגוריי בפועל או את מקום עבודתי ,אודיע בכתב
מיידית לרשות לפיתוח הגליל.
ו .בכל מקרה בו אשנה את מקום מגורי ,בפועל ,אל מחוץ לגבולות הגליל ,אשיב לידי
הרשות לפיתוח הגליל את כל הכספים שקיבלתי על חשבון המענק ,עד לאותה
תקופה ,בצירוף הפרשי ריבית והצמדה כדין ,וזאת תוך  30ימים מיום שינוי מקום
המגורים ו/או מקום העבודה כאמור לעיל.
ז .ידוע לי כי אדרש להמציא אישורים על נכונות הפרטים מספר פעמים בשנה לפי
דרישת הרשות לפיתוח הגליל.
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ח .ידוע לי כי נוכחות בטקסי המלגות אחת לשנה הינה תנאי הכרחי לקבלת המלגות.
ט .תנאי הכרחי להשתתפות בתכנית – נוכחות של עד פעמיים בשנה
בסיור/כנס/אירוע של כלל משתתפי התכנית
י .הנני מוותר בזאת על חסיון המידע ומאפשר מסירת כל מידע אודותיי ממוסד
הלימודים ומכל גוף אחר הקשור לנכונות המידע אשר מסרתי לרשות לפיתוח
הגליל.
יא .ידוע לי כי המצאת כל המסמכים במועד שנדרש הינה תנאי לקבלת המענק.
יב .אין לערוך שינויים בטופס ההצהרה .טופס הכולל שינויים לא יתקבל.
הח"מ מאשר ,מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים והמידע כמפורט לעיל הינו נכון וחתימת
הח"מ על טופס רישום זה מהווה אישור וראיה לנכונות הפרטים שמילא ,ולהסכמתו לכל
הוראה /הנחיה /תקנה בנושא קבלת מלגות מהרשות לפיתוח הגליל.

____________
תאריך

__________________________
שם הסטודנט וחתימה
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