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 פ"א לשנת תשלספורטאי האקדמיה למצוינות בספורט ה מלגבקשת 
 

 ______________ ת"ז _______________  פרטי ומשפחה )ספורטאי( שם

    מגורים_________________ ישובכיתה_________ 

 
 . ₪.................................כם מתבקשים לשלם בפועלשכר הלימוד אותו הנ

 
 מכון וינגייט  כן / לא האם קבלת בעבר מלגה מטעם 

 
 :  כולל  צירוף מסמכים רלוונטיים  נימוקים לבקשה

 לימוד*** כרבקשה למלגה ללא הסדרת תשלום שלא תדון  ***
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ה__________ חתימ ת"ז ____________________________ שם ההורה___
 

 תאריך____________ 
 __________________________________________________________ 

 
 ! לשימוש משרדי בלבד 

 תאריך:                                                                         החלטת הוועדה :

 הפנימית:   הערות הוועדה
 
 

 אישור הבקשה/דחיית בקשה/דיון נוסף  
 ₪                   סכום המלגה המאושר :                              

 
 _ ___/_______________/_____________________הפנימית  חברי הוועדה 

 
 __ חתימת יו"ר הוועדה ____________

וועדת המלגות של מכון וינגייט סופית אך ורק ע"י  לתשומת לבכם אין בעצם בקשת המלגה אישור לקבלת מלגה , המלגה תאושר
 .המכון הלאומי לספורט

 2020/30.9עד לתאריך  klita.ac@wingate.org.il את טופס בקשת המלגה יש לשלוח למייל 

 .בקשות שלא יוגשו בזמן לא ידונו

mailto:klita.ac@wingate.org.il
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 הבקשה למלגה אופן הגשת 

 המלגות.  לוועדתבכתב  תועברנה . בקשות למלגה1

 ההורים המבקשים מלגות ינמקו את בקשתם. . 2

 מלגה  והענקת ת/מועמד  לבחירת קריטריונים

 שלושת שלבי הבחירה: 

 עמידה לעניין תיבדקנה הראשון ובשלב פנימית   מלגות לוועדת תועברנה הבקשות  –  ראשון  שלב

 כמפורט להלן:  שנקבעו הסף בתנאי

 המסובסד ע"י המנהל לחינוך התיישבותי. ספורטאיהמלגה אינו  מבקש.  א

ממקור אחר  מקבל  מלגה/סבסוד    שאינועדיפות קבלת מלגת וינגייט תינתן לספורטאי  .  ב

וכד'(.   10%  על  תעלה   לא  היא  נוספת   מלגה  תתבקש   אם  חריגים  במקרים)איגוד, תרומה 

 .הכללית"ל שכ  יתרת מסכום

 . המידה אמות פי על הערכה   – שני שלב

יאושרו המלגות ע"י ועדת מלגות של מכון וינגייט הכוללת את מנכ"ל   בשלב זה – שלישי שלב

 מנהלנית האקדמיה.   , האקדמיה"ס  עו,  האקדמיה  מנהל, הכספים"ל וסמנכ   המכון חשב,  המכון

 :המלגות סכומי

האקדמיה,   להחלטת בהתאם ומנכ  הנהלת  המכון   ובכפוףם,  דעת שיקול  פי  ועל  ן המכול  "חשב 

 ת. תקציבי לזמינות

 המלגה  הפסקת

 בפועל  ששולמה  המלגה השבת את  לדרוש או מלגה מתן  להפסיק  רשאית  תהא המלגות ועדת

 .שהיא סיבה מכל  ,הו/ לימודי את  ה/שהפסיק ספורטאי/ת ל

 
 

 בכבוד רב,                                         

 גיל מעין                                            

 מנהל אקדמיית וינגייט למצוינות בספורט                        

 

ם בהסדרת תשלום חייבימלגה, ל המגישים בקשה: הורים לתשומת ליבכם

זכאי למלגה, סכום יימצא התלמיד ושכר הלימוד באופן מלא. במידה 

 לחשבון ההורים בתשלום אחד. ישולםהמלגה 

 


