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 אקדמי בהנדסהתואר ל ח"עלשנה"ל תשמלגה לבקשה 

 שנת לימוד     ת.ז.       מין (ז/נ)      שם   פרטי       שם משפחה 
 א                          
 

                                                                       כתובת בזמן הלימודים :
 מיקוד                       מס' הבית                ישוב                      רחוב                             

 
ות לסטודנטים הזקוקים לסיוע כלכלי. המלגות מיועדות קרן המלגות ועמותת "אחד לאחד" מעניקות מלג

 ואשר משלמים שכר לימוד בפועל. אקדמי בהנדסהלסטודנטים מצטיינים הלומדים לקראת תואר 

 
 הקריטריונים לקבלת מלגה הם :

המאמץ מצבו הכלכלי של הסטודנט (יחסית לכלל מבקשי המלגות באותה שנה), מקום המגורים, 

 , פעילותו למען הקהילה, היקף לימודיו והישגיו האקדמיים. מון לימודיושהסטודנט משקיע במי

 .ח"עשנה"ל תששעות חונכות במהלך  40סטודנט שיקבל את המלגה יתחייב להשקיע 

 המלגות תוענקנה במהלך שנת הלימודים. 

 

 : הוראות למילוי הטופס

 .רצוי מוקלד ומודפס, . יש למלא את הטופס בשלמותו1

 .X  -יש לבחור תשובה המתאימה ולסמן אותה ב. בכל שאלה 2

 . יש לצרף  את כל האישורים הנדרשים (ראה להלן).3

 , הסטודנטים דיקןלמשרד  ח"ע, לשנת הלימודים תש. יש להגיש את הטופס והמסמכים4

 .15.12.17 -לא יאוחר מ

 

 על הסטודנט לצרף את האישורים הבאים :

 /בת זוגו כדלקמן :אישורים על הכנסת הסטודנט, הוריו ובן .1

 ).2017אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר ( תלושי משכורת אחרונים 3 –עובדים שכירים  .א

 טופס שומה אחרון ממס הכנסה. –עובדים עצמאיים  .ב

 אישור על גובה הפנסיה ו/או הקצבה. –פנסיונרים  .ג

 ., אבטלה וכד', כולל ביטוח לאומיאחרתאישורים על הכנסה  .ד

 .ות לאומי/ שיר אישור על שירות צבאי .2

 .אישור על היקף שנעות לימוד .3

 .הישגי שנים קודמות .4

 .דו"ח סוציאלי  .5

 צילום של תעודת הזהות. .6

 

מודגש בזאת כי בקשה ללא צירוף האישורים הנדרשים לא תטופל 
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 א. פרטים על הסטודנט 

 

      . תאריך עליה  3         . ארץ לידה2        . שנת לידה1

 

       . דוא"ל 6        . טלפון נייד5          . טלפון4

 

 (הקף בעיגול) . מצב משפחתי 7

 יתום: אב / אם  בודד בארץ: כן / לא  רווק /נשוי /גרוש /אלמן /חד הורי

 

  אגור ב.... בשנת הלימודים הקרובה 9              . איך את/ה מתכונן/ת לממן את לימודיך :8

מספר           עבודה / חסכונות .1

 חדרים
מספר 

 נפשות
             בית הורים .1        מלגת חונכות .2

             תמעונו .2        מימון ע"י גורמים מוסדיים .3

 שכירות .3        (פרט)  אחר .4

 (צרף חוזה שכירות)
            

דירה בבעלותך (צרף  4    

אישור משכנתא אם 

 יש)

  

 

 

 . הכנסות המבקש/ת ובן/ת הזוג (נא לצרף אישורים כנ"ל).10

שם  עבודהסוג ה 

 המעסיק/העסק
כתובת 

 המעסיק/העסק
הכנסה  תפקיד

 חודשית
הכנסה 

 שנתית
                               שכיר/עצמאי המבקש/ת

                               שכיר/עצמאי  בן/בת הזוג
 

 . חייל2        . סטודנט1  . האם בן/בת הזוג:    11

 

                         גילאים :         . מספר הילדים :12

 

 . כן2       . לא1     . האם בבעלותך או ברשותך רכב (לרבות בן/בת זוגך)? 13

                       אם כן :    

 שנת ייצור   תוצרת  סוג הרכב                    

 

  (צרף תלושי שכר)   . כן2            . לא1   אם עבדת בחופשת הקיץ ?  . ה14
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 ב. פרטים על ההורים
 

 . כתובת ההורים1

                                                                        אם  : 

     טלפון         מיקוד     מס' בית   רחוב  ישוב

       דירה בבעלות (הקפ/י אחד): פרטית / שכירות / ציבורית / אחר, (פרט) 

 

                                               אב  : 

     טלפון          מיקוד     מס' בית   רחוב    ישוב 

      דירה בבעלות (הקפ/י אחד): פרטית / שכירות / ציבורית / אחר, (פרט) 

 

 מצב משפחתי שנת עליה שנת לידה ארץ לידה מס' ת.ז. שם 

 אם
                                    

 אב
                                    

 
  שורים, סכום ברוטו)מקורות הכנסה של ההורים  (צרף אי          
 אם אב   אם אב 

             מקום עבודה    שכיר/ה
             תפקיד    עצמאי/ת
             (₪)שכר חודשי     גימלאי/ת
             (₪)קצבה     עקרת בית
             (₪)פנסיה     מובטל/ת

             (₪)שכר דירה     נפטר/ה
       
 
 . אחים ואחיות2

שנת  שם 

 לידה
מקום 

לימודים 

 נוכחי

מקום עבודה 

 נוכחי
שנת  שם 

 לידה
מקום 

לימודים 

 נוכחי

מקום עבודה 

 נוכחי

1                         5                         

2                         6                         

3                         7                         

4                         8                         

 

             , אחים נכים, חיילים, סטודנטים) :    18מספר הנפשות הנתמכות ע"י ההורים (אחים עד גיל  .3

 

        מספר החדרים בבית ההורים : .5          ים : מספר הנפשות בבית ההור .4
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 ג. כללי
 

 ? אחרתהלוואה / מלגה  קיבלת בשנת הלימודים הנוכחיתהאם  .1

       ציין סכום  לא   כן  
 

? כגון : מימון באמצעות מקום העבודה  מוסד האקדמימחוץ ל. האם את/ה זכאי/ת לסיוע ממקורות ש2
    וכו' , קרן מלגות אחרתטחוןישל הוריך, מענק מצה"ל, משרד הב שלך או

              
       ציין סכום  לא   כן  

 

 הקהילה ?. האם השתתפת בשנה הקודמת בפעילות חברתית למען 3

צרף (  לא   כן  
 )אישור

      היקף הפעילות: 

      

 

   הערות ונימוקים נוספים להגשת הבקשה : .4

      

      

      

      

      

 

 הצהרת הסטודנט ( קרא בעיון לפני החתימה)

כל הפרטים שצוינו בבקשהזו הם מלאים, נכונים ומדויקים. ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים או לא 

 מלאים, יכולה לשמש סיבה לביטול המלגה ולהעמדה לדין משמעתי.

 .מהלך שנת הלימודיםבשעות חונכות במכללה  40אני מתחייב להשקיע 

על כל שינוי שיחול באחד מן הפרטים ולעמותת "אחד לאחד" אני מתחייב להודיע למשרד הדיקאן 

 .שמולאו בטופס מיד עם התרחשותו

את הפרטים  םהלבדוק כראות עיניושל עמותת "אחד לאחד"  מוסד האקדמישל ה םאני מייפה את כוח

 .שמסרתי

ים על הפסקת הלימודים או כל שינוי במהלכם לצורך עדכון אני מתחייב להודיע לדיקאן הסטודנט

 .העמותה

 .מוסד האקדמיבקשה זו מאשרת העברת ציונים ונתונים כלליים אחרים לקרנות ותורמים שמחוץ ל

 

 חתימה  _______________________  תאריך  ____________________________
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 המלצת דיקאן הסטודנטים

      

      

      

      

      

 

      

      

      

      

      

 

 


	בקשה למלגה לשנה"ל תשע"ח לתואר אקדמי בהנדסה
	שם משפחה        שם   פרטי     מין (ז/נ)        ת.ז.     שנת לימוד
	ב. פרטים על ההורים
	ג. כללי



