
 

 

 טופס בקשת מלגה
 כאחד וגברים לנשים  מיועד הטופס

 

 

 

 

 

 

 

 

 :הנחיות

 .ברור יד  בכתב ,בעט במלואו הטופס את  למלא  שי .1

במזכירות  הנדרשים האישוריםם/המסמכי  כל בצירוף  ,הטופס את למסור  שי .2

 .הסטודיו
 :הבאים המסמכים  של צילום לצרף  ובהח .3

 .)הכתובת עם הדף + התמונה עם הדף(  התעודה ספח כולל הסטודנט של זהות עודתת .א

  לגיל מתחת ילדים במשפחה אם( ספח כולל ההורים אחד של זהות תעודת ,רווק סטודנט  .ב

18.) 

 :הכנסה ישוריא .ג

 הוריו והכנסת הכנסתו על אישורים יצרף רווק טודנטס •

 .הזוג בת/בן והכנסת הכנסתו על אישורים יצרף נשוי טודנטס •

 .מיוחדת בעיה/לקושי אישור שיהווה נוסף מסמך כל •

 .ל"שכ תשלום הסדר על אישור/קבלה •

 .אישי פניה  מכתב  לצרף  רשאי נךה .4

 :כללים

 .פוסלת את הבקשה המלגה בבקשת פרטים העלמת או נכונים לא פרטים סירתמ .1

 .הבקשה טופס בפרטי שינוי כל עלהנהלת הסטודיו ל להודיע שי .2

 מחזור  מסלול לימודים  שם פרטי שם משפחה מס' תעודת זהות 

                          

 !יטופל לא מסמכים חסר או מושלם שאינו טופס – ובמדויק במלואו הטופס את למלא יש

 ________________הבקשה להגשת אחרון מועד



 את יחזירהנהלת הסטודיו  י"ע יופסקו שלימודיו או השנה במהלך לימודיו יפסיק אשר דנטסטו .3

 .סטודיוה י"ע שיקבע באופן המלגה

  התחשבות תוך ,המלגה לסוג בכפוף ,של הקרן מלגותה ועדת י"ע יקבעו ,וגובהה למלגה אותהזכ .4

 פנה נוסף  וסיוע וחברתיים לימודיים ,כלכליים ,משפחתיים ,אישיים בקריטריונים
 הסטודנטים  דיקאן אל

 לבירורים וסיוע נוסף פנה להנהלת הסטודיו 

 

 : אישיים  טיםפר

 

 מצב משפחתי  מין שם פרטי שם משפחה תעודת זהות מס'  
מס' ילדים  

 18עד גיל 

                      

 נשוי  רווק ז'

 חד הורי  גרוש  נ'  

 
 

 תאריך עליה ארץ לידה תאריך לידה

 יום חודש שנה 

  

 יום חודש שנה 

                        

 

 קבועה כתובת
 

 מיקוד  ישוב  מס' בית  רחוב

        

 
 הלימודים  בזמן  כתובת
 מיקוד  ישוב  מס' בית  רחוב

        
 

 ל"ודוא טלפון

 דוא"ל נייד בית

      
 

 לימודים  פרטי
 תאריך פתיחה  יום ערב/בוקר  שם הקורס 

   
 

 ל "שכ  במימון סיוע 
 כן/לא  -בעבר מלגת לימודים, או האם קיבלת סטודיול מחוץ ממקורות הלימוד שכר במימון סיוע מקבל הינך האם

 __________________  :המסייע המקורבמקרה שהתשובה חיובית מה 

 

 

 



 לאומי  שרות או  איצב שרות

סדירשירות   □ 

קבעשירות   □ 

לאומישירות   □ 

 □ פטור

אחר:   _______________ □ 
 ___ / ___ / ___ ס:     גיו תאריך

 ___ / ___ / ___ : שחרור תאריך

 ___________ : דרגה

 מתאימות   תויש לצרף צילום של תעוד

 

 הכנסות 
 .ההנחיות י"עפ למלא להקפיד יש

 :הסטודנט
 :ברוטו חודשית הכנסה _____________________ :  תפקיד _______________________ : העבודה מקום

__________________ 

 

 ברוטו  חודשית הכנסה תפקיד העבודה מקום שם לסטודנט המשפחה קרבת

 הזוג  בת / בן

 האב

 האם

 

 מגורים
 :ב מתגורר אני הלימודים מןבז

שכורהדירה   □אחר:  _______________ הורייבבעלות  דירה □  בעלותידירה  □   □ 
 .)אותי כולל( נפשות _____ בה ומתגוררות חדרים _____ בת היא מתגורר אני בה ירההד

 .לחודש ₪ _____________ בסך הן( המיותר את מחק( משכנתא / דירה לשכר החודשיות צאותיהו

 .מ"ק  __________ -כ הוא למכללה הלימודים בזמן מגורי מקום בין רחקהמ

 

 משפחה 
 בשרות חיילם או/ו 31 לגיל מתחת ואחיות אחים  פרטי יציין רווק סטודנט .הילדים פרטי יציין ילדים עם סטודנט :לב שים

 .סדיר

 עיסוק  גיל שם

 י"ע טיפול ,איבה נפגעי ,שכול ,קשה מחלה ,מיוחדים צרכים עם ראשונה מדרגה משפחה בני( במשפחה מיוחד מצב יש אם ציין

 )ב"וכיו רווחה שרותי

 אישורים  וצרף

___________________________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________________________

______________ 

 

 אחר
סוג:  -יש  ______________  שנת ייצור:   __________________  פרטי  רכב .3 : □ אין □

 

 

 

 

 :המלגה לבקשת והערות ימוקיםנ



___________________________________________________________________________________

_________________ 

___________________________________________________________________________________

_________________ 

_____________________________________________________________________

______________ 

_____________________________________________________________________

______________ 

_____________________________________________________________________

______________ 

_____________________________________________________________________

______________ 

 

 הסטודנט  הצהרת
 בהם יחול אם לעדכנם מתחייב ואני ומדויקים נכונים ,מלאים לעיל הפרטים כל כי בזאת מצהיר הריני

 .שינוי

 אודות ונתונים זו בקשתי פרטי להעביר רשותי את ונותן לי ברורים המלגה קבלת שנוהלי מאשר אני

 ,לקרנות הלימודי מצבי

 .סטודיול מחוץ ותורמים גופים

 

 ______________________ :  תאריך       ___________________ :הסטודנט חתימת


