
 

 

  

 

 

 

 

 

 טופס בקשה לקבלת מלגה

 לשנה"ל ____________
 

 הם: ע"י ועדת המלגות של בית הספר הקריטריונים לקבלת מלגה

 מצבו הכלכלי של הסטודנט. .1

 הישגיו האישים. .2

 המאמץ שהסטודנט משקיע במימון לימודיו. .3

 בית הספר.פעילותו למען  .4

 

 הוראות  למילוי הטופס:

  .בכתב ברור במלואויש למלא את הטופס  .1

 האישורים הנדרשים. כלש לצרף את י .2

  )חליל(לרכז מלגות  יש להגיש את הטופס .3

 :על הסטודנט לצרף את אישורים הבאים .4

  טופס ריכוז יתרות חשבון בנק של הסטודנט והוריו 

 תלושי שכר(  הוריו.ו אישורים על הכנסתו של הסטודנט( 

 ( 3דפי בנק של הסטודנט והוריו ) חודשים אחרונים 

  טופס שומה אחרון ממס הכנסה או אישור רו"ח. –עובד עצמאי 

 או הקצבה. \)הורים( אישור על גובה הגמלה  – גמלאים 

 .אישורים על הכנסה נוספת כולל ביטוח לאומי 

 את הבקשה. יכול לאמתכל מסמך אחר ש 

 ל!טופס בקשה אשר יגיע ללא אישורים לא יטופ .)טפסים לא יתקבלו ללא מכתב בקשה אישי( מכתב בקשה אישי 

 

 פרטים אישיים

 שם משפחה ______________  שם פרטי ______________  ת"ז 

 תאריך לידה _____ / _____ / _____  ארץ לידה ____________  שנת עלייה __________

 . אלמן/ה5. גרוש/ה  4+____    גרוש /נשוי.  3.  נשוי/אה   2.  רווק/ה    1מצב משפחתי:  

 בית ההורים(כתובת קבועה )

 רחוב: _______________, מס' בניין: ____,      מס' דירה: ____,           ישוב: __________,  

  טלפון: מיקוד:                                    

 עדכנית של הסטודנטכתובת 

 _____, מס' בניין: ____,      מס' דירה: ____,  ישוב: __________,           רחוב: __________

  טלפון: מיקוד:                                    

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

  טל' נייד:                                                          

 

     טל' בבית: 

 

 ____________________________@___________________________________  דוא"ל: 

 

 

האם היית בחו"ל  שנת ייצור סוג הרכב רכבהאם ברשותך 

 בשנה האחרונה

 מטרת הנסיעה_____

 פרטי \עבודה\שליחות

     
 

 

 או מגרש?_________________________\האם יש בבעלותך דירה ו

 

 ______ק"מ.סטודיו משכנתא הן ______________ מרחק ממקום מגוריי ל \ההוצאה החודשית לשכ"ד 

 

 גורמים המסייעים במימון שכר לימוד ) ציינו את שם הגורם המסייע, והיקף הסיוע(.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

 

 מלגות
 לא   ממי__________ גודל ההלוואה_________\האם בקשת הלוואה ממקור אחר כן 

 לא  \כן     האם אתה משתתף בעבודה קהילתית        

 לא   \התנדבותית אחרת     כן    \האם אתה משתתף בפעילות חברתית 

 פרט____________________________________________________________________

 

     האם קבלת מלגה ממקור אחר?
 

 סכום שם הגורם הנותן מלגה

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 כל ההכנסות ולצרף אישורים מתאימים(בת זוגו)נא לפרט את \הכנסות המבקש ובן

שם  סוג העבודה 

 עסק\המעסיק

הכנסה  תפקיד כתובת העסק

 חודשית

 הכנסה שנתית

      עצמאי\שכיר המבקש

      עצמאי\שכיר 

      עצמאי\שכיר  

      עצמאי\שכיר  בת זוג\בן

      עצמאי\שכיר 

 

מו קצבאות מבטוח לאומי ,שכר דירה,פנסיה ולצרף פרטים על הכנסת ההורים )נא לפרט את כל ההכנסות כ

 אישורים מתאימים(

שם  סוג העבודה 

 עסק\המעסיק

הכנסה  תפקיד כתובת העסק

 חודשית

 הכנסה שנתית

      עצמאי \שכיר האב

      עצמאי \שכיר 

      עצמאי\שכיר האם

      עצמאי\שכיר 

 

 _________  21ות מתחת לגיל אחיאחים/ ות )לא כולל אותך( ________  מס'אחימס' אחים/    

 ות אקדמיים )לומדים בהווה( _________ אחימס' אחים/    

 ______________מספר הנפשות הנתמכות ע"י ההורים_______

 

 18נא לרשום אחים או אחיות מתחת לגיל 

 עיסוק שנת לידה קרבה\שם עיסוק שנת לידה קרבה\שם

      

      

      

      

 

 ם בבית ההורים______________מס' החדרי -מס' הנפשות בבית ההורים __________

 

 לא         \כן   שירות קרבי לא                            \כן  שירות צבאי מלא             

 

 תפקיד בשירות _______________________________________________________

 ______פטור משרות צבאי , פרט/י סיבות :___________________________________

 רקע צבאי

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 מכתב הבקשה האישי
 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרטים נוספים

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הצהרה

 .ומדויקיםונים, מלאים ה בזה כי כל הפרטים שציינתי בטופס הבקשה וכל האישורים שצירפתי נכ\אני מצהיר

 לשנת הלימודים הקודמת. יחובותיאני לומד בשנה_________ וסיימתי את כל 

פרטים עלולים לגרום לשלילת  עדכוןידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים ,העלמת פרטים,פרטים לא מעודכנים או אי 

 יו.זכאותי למלגה ולנקיטת צעדים משמעתיים נגדי, בכללם עונש הרחקה מהסטוד

 ידוע לי שהנהלת הסטודיו רשאית לבדוק ולאמת את הצהרתי ואת האישורים שמסרתי.

 ת להודיע להנהלת הסטודיו על כל שינוי שיחול בפרטים שנמסרו בטופס.\אני מתחייב

 

 

 

 תאריך________________                         חתימה________________________

 


