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 טופס בקשת מלגה מסיבה כלכלית

 

 לבקשה יש לצרף את האישורים הבאים:   

 צילום של תעודת הזהות בה מופיעים כל בני המשפחה. .1   

 .          אישור על מצב משפחתי.2   

 אישור על גובה ההכנסה. או עדכניצילום של תלוש משכורת  .2   

 לה, מזונות, קצבת שארים, נכות ועוד(.אישור על מקורות הכנסה אחרים )אבט .3   

 אישורים נוספים עפ"י ראות עיניכם. .4   

 

 בקשת המלגה תובא לדיון רק בצירוף אישורים וחתימות כנדרש

 

     פרטים אישיים -סעיף א' 

 
____________ ______________  __________________  ______________   _________________ 

 ת. ז.           כיתה  בי"ס           שם פרטי                       שם  משפחה
 

_______________  _________ _____________ _________________ _____________________ 
טלפון ליצירת קשר  שכונה  מיקוד     רחוב + מספר              עיר כתובת: 
                                                 

 

 שם הקורס אליו נרשמת: ___________________________________________________________

 

 + חיילים( ___________________________________ 18מס' נפשות בבית )הורים + ילדים מתחת לגיל 

 

 ____________האם יש אנשים נוספים הגרים בבית? _______________ פרט/י: __________________

 

 מס' חדרים בבית: ___________, הבית שייך לכם / בשכירות _________________________________

 

 תאריך עליה לארץ: _______________________

 

 גובה המלגה _________ כן / לאגובה שכ"ל:      ____________      האם קיבלתם בעבר מילגה מהיחידה: 
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 / הכנסות   )יש לציין את כל ההכנסות מכל מקור( מפרנסים -סעיף ב'
              

 טלפון בעבודה הכנסה ברוטו מקום עבודה עיסוק נוכחי שם 

      האב

      האם

      מזונות

      קצבאות

      קצבת ילדים

מקורות נוספים )כגון 

שכ"ד, סיוע 

ממקורות נוספים 

 וכדומה(

     

 

 כליות לבקשה: _________________________________________________פרט/י את הסיבות הכל

_____________________________________________________________________________ 

 אם האם עובדת במשק ביתה בלבד, יש לציין זאת בטופס: ____________________________________

 

 קים ועל סמך זה מבקשים הנחה בשכר לימוד.הרשומים לעיל הינם נכונים ומדוי אנו מצהירים בזה שכל הפרטים

 
____________________  __________________  _________________  ___________________ 

חתימת   האב    חתימת  האם       חתימת התלמיד 
 תאריך     

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 ימולא ע"י מנהל/ת או יועץ/ת ביה"ס -סעיף ג' 

 ינים בבקשה נכונים.תו/ה מוכרים לי, וכי הפרטים המצוהנני מאשר/ת בזה שהתלמיד הנ"ל ומשפח. 1

 עבור __________, בסכום _______________.לתלמיד ומשפחתו  כלכלית ביה"ס מסייע . 2

 

 ___________________________________________________הנימוק הכלכלי: _____________

 

_________ _____________  ___________  ____________  _____________  ______________ 
 טל' ביה"סחותמת ביה"ס              תאריך  חתימה  תפקיד                  שם מלא
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 המידע הצהרה בדבר נכונות

 

 

. מצהיר/ה בזאת, כי קראתי את דף ההסבר וכי הפרטים שמסרתי ………………………"אני הח"מ 

לעיל הם נכונים, מדויקים ומלאים. כן הנני מתחייב/ת למסור ליחידה לנוער שוחר מדע על כל שינוי 

 בפרטים שמסרתי.

 

ת הלימודים הנוכחית, ידוע לי, כי מסירת פרטים לא נכונים או לא מלאים, או אי עדכונם במהלך שנ

מהווים עבירה על החוק ויכולים לשמש סיבה לביטול הסיוע. במקרה של ביטול הסיוע ע"י 

 האוניברסיטה, אני מתחייב/ת להחזיר את סכום המלגה באופן שתקבע היחידה לנוער שוחר מדע.

 

למוסדות  אני מסכים/ה כי מידע מתוך הטופס שמילאתי יימסר, אם תראה האוניברסיטה צורך בכך,

 ו/או אנשים העשויים להעניק מלגות לתלמידים.

 

אביב, לבדוק כראות עיניה את הפרטים שמסרתי בטופס זה -אני מייפה את כוחה של אוניברסיטה תל

 )כולל שימוש בשירותיו של משרד חקירות פרטי(."

 

 

 

 

 

_________________                 _________________ 

 ת י מ ה ח        ת א ר י ך
 

 211-טפסים


