כתב התחייבות מלגאי מרום
תואר ראשון
אנו מברכים אותך על הצטרפותך לפר"ח -תכנית לאומית להשפעה חברתית (להלן  -פר"ח).
מערך המלגות של המועצה להשכלה גבוהה (להלן המל"ג) כולל מספר תכניות ,ביניהן תכנית "מרום" עבור סטודנטים יוצאי
אתיופיה המתחילים את לימודי התואר שלהם בשנת הלימודים תש"פ( .להלן "מלגאי מרום").
כתב התחייבות זה נועד על מנת להבהיר ולשקף את תנאי קבלת המלגה בין המלגאי(ת) לבין פר"ח (זכויות וחובות כאחת).
* נוסח מסמך זה מופנה לנשים ולגברים כאחד (וניסוחו בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד).

הריני מצהיר ומתחייב כי:
.1

אני אזרח מדינת ישראל.

 .2הריני מצהיר שבעת מילוי מסמך זה ,אני לומד בשנה א' סמסטר א' לתואר ראשון במוסד המוכר על ידי המל"ג (ואינו מכללה
אקדמית לחינוך) ולומד/ת לפחות  60%מהיקף תכנית הלימודים השנתית (אוניברסיטה פתוחה לפחות שני קורסים).
 .3ידוע לי כי קבלת המלגה מותנית בעמידה בקריטריונים כפי שנקבעו על ידי המועצה להשכלה גבוהה וועדת ההיגוי של קרן
המלגות "מרום" ובחתימתי על כתב התחייבות הנ"ל ושליחתו כנדרש במועד שנקבע.
 .4ידוע לי כי המלגה מוענקת לי על בסיס נכונות הנתונים שמסרתי .במידה ויתברר אחרת ,וועדת ההיגוי של מלגת "מרום"
תשמור לעצמה את הזכ ות להפסיק את המשך מלגתי ואף לדרוש חזרה את אשר הוענק לי ,הכול לפי העניין .מכל מקום
הפסקת לימודי תגרור הפסקה מידית של המלגה.
 .5הנני מצהיר כי לא למדתי בעבר לקראת תואר ראשון ,כולו או חלק ממנו.
 .6ידוע לי כי נמצאתי זכאי למלגת "מרום" על סמך הצהרתי ועמידתי בתנאים אלו:
התנאים לקבלת המלגה בשנה ראשונה:


סטודנט יוצא העדה האתיופית ששהינו מעל  15שנה בארץ.



סטודנט/ית לתואר ראשון בשנה א' בסטטוס מן המניין.



הלומדים באוניברסיטה הפתוחה נדרשים למינימום  2קורסים אקדמאיים בסמסטר.



מוסד הלימודים שעליו הצהרתי – וסיפקתי אישור לימודים בהתאם.



מסלול הלימודים שעליו הצהרתי – וסיפקתי אישור לימודים בהתאם.



סך המלגות שקיבלתי/אקבל לשנה זו (לא כולל מלגת "ממשיכי משרד הקליטה") אינו עולה על ( ₪ 20,000עשרים אלף שקלים
חדשים).



התנדבות בקהילה – במסגרת פעילות ומתכונת שתיקבע על ידי פר"ח וועדת ההיגוי ו/או גוף אחר שהוסמך לכך על פי הפירוט
הבא:
שנה א' לתואר  40 -שעות שנתיות
שנה ב ' וג' לתואר –  60שעות שנתיות
שנה ד'  40שעות שנתיות

 .7בכל מקרה ,לא תינתן מלגה לשנת לימודים החורגת משנות התקן לתואר ,ולא יותר מ 4-שנים.
( .8א) אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים שמסרתי המשמשים לצורך בחינת זכאותי למלגת ממשיכים לרבות הפסקת
לימודים ,או כל שינוי אחר בתנאים הנ"ל.
(ב) אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים האישיים לרבות פרטי חשבון הבנק שלי באופן מידי.

2
 .9אני מתחייב לספק כל אסמכתא /אישור הנוגע לסטטוס האקדמי ומצב סוציואקונומי שאדרש לצורך בחינת הזכאות למלגה.
מען לעדכון פרטים :לכתובת המייל .marom.perach@gmail.com
 .10ידוע לי שהמל"ג וועדת ההיגוי של התכנית רשאית לעדכן את תנאי הזכאות למתן המלגות לשנים הבאות (משנה"ל תשפ"א
ואילך) ואת היקף המלגות השנתי ,לרבות קביעת תנאים נוספים לסטודנטים שנמצאו זכאים להמשך קבלת המלגה כגון ביצוע
פעילות למען הקהילה ,הישגים לימודיים ועוד.
 .11הריני לאשר בזאת במפורש כי כל המידע שנמסר/יימסר על ידי במסגרת בקשתי למלגה:


ישמש לצורך הסדרת הזכאות למלגה והעברת התשלום למלגאי בהתאם



יישמר במאגר/י מידע של מל"ג  -ות"ת ו/או פר"ח ו/או מי מטעמן ו/או מוסד הלימודים



נמסר מרצוני החופשי ובהסכמתי ,מבלי שמוטלת עליי חובה חוקית כלשהי לעשות כן

 .12מל"ג  -ות"ת ו/או מי מטעמן ו/א ו פר"ח יהיו רשאים להשתמש במידע שהתקבל ממני לרבות פרטי זיהוי ונתונים אישיים ו/או
להעבירו לגוף/ים נוסף/ים לרבות מוסד הלימוד ,זאת לצורך מטרות שונות הקשורות במלגה ובמחקר אודותיה.
 .13פר"ח יהיה ראשי לשמור את פרטי הזיהוי שנמסרו ע"י המלגאי ופרטים לגבי פעילותו בפר"ח במאגר המידע של פר"ח הרשום
כחוק (מס' .)700015709
 .14פר"ח יהיה ראשי לשלוח למלגאי דוא"ל במסגרת הפעילות ולצורך איכותה וטיובה ,בהתאם למאגר הרשום בבעלותו והמידע
הקיים בו הנמסר ע"י המלגאי בעת הרשמתו לפר"ח.
 .15המלגאי יידרש לחתום על הסכם המסדיר את יחסי הגומלין בין פר"ח לחונך ,באשר לפעילות ההתנדבותית קהילתית.
לשאלות ובירורים ניתן לפנות ל:

מיילmarom.perach@gmail.com :

_________________________________________________________________________________
נספח להסכם חונך (לגברים בלבד)
ייפוי כוח  -לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים ,התשס"א – 2001

אני הח"מ :שם _____________ ת.ז_______________ .תאריך לידה ___________כתובת__________________ :
מועמד לתפקיד חונך/ת בפר"ח ,במסגרת מכון דוידסון לחינוך מדעי שליד מכון ויצמן למדע ,מיפה את כוחו של מר אלון גלרון -
מנכ"ל פר"ח ,או מי מטעמו ,לבקש ולקבל בשמי או במקומי את אישור משטרת ישראל ,בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני
מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים ,התשס"א – .2001
חתימה____________________________ :

תאריך__________________________ :

_________________________________________________________________________________________

אישור וחתימת המלגאי
הנני מאשר/ת בזה כי קראתי את כתב ההתחייבות ותנאי המלגה ברורים לי .הנני נותן את הסכמתי המלאה לכל המפורט
בכתב התחייבות זה.
שם____________________________________ :

ת.ז______________________________ .

תאריך__________________________________ :

חתימה___________________________ :

