
www.acb.org.il תל-אביב, רח' אחד העם 9, מגדל שלום, מיקוד 65251 טל. 077-5671236, פקס. 077-5615962 
קרן מלגות ללימודים ומחקר בענף הבניה והקהילה

בקשה לקבלת מילגה ללימודים ומחקר בענף הבניה
האם שרתתשנתת.ז.שם פרטישם משפחה

  כן      לא
נא לצרף ת.שחרור

דוא"לטל.מיקודכתובת

* נא לצרף צילום ת"ז + ספח.

שם המוסד להשכלה בו לומד/ת המבקש/ת                                                                       מגמה                                                              צרף/י אישור מוסד

שנת הלימודים כיתה:    א    ב    ג    ד   שעות לימוד שבועיות                         שכר לימוד שנתי                                                    צרף/י אישור מוסד

כמה?                                                                                   כן    לא  האם נהנה משכר לימודים מיוחד )הנחה( 

כמה?                                                                                   כן    לא  האם את/ה מקבל/ת או תקבל/י מילגה אחרת או הלוואה מקרנות אחרות 

כמה?                                                                                  כן    לא  האם הינך משתתף בפרוייקט של מעורבות חברתית או תרומה לקהילה  

  כן    לא  האם בבעלותך דירת מגורים  

סוג                                         שנה                                             כן    לא  האם בבעלותך רכב  

האם קיימת קרבה משפחתית לנבחר ציבור, עובד התאחדות, עובד ארגון,

מהות הקרבה                          שם הקרוב                                             כן    לא  מקומי או חבר התאחדות כלשהו במידה וכן נא פרט את מהות הקירבה 

סה"כ הכנסות הסטודנט בחודש )ברוטו(                                                                                                                                      יש לצרף אישורים מתאימים

הוצאות הקשורות בלימודיך:

סכום                                                                             א.                                                                                                                                                  

סכום                                                                            ב.                                                                                                                                                  

פרטים על המשפחה:

מקצוע האב                                                                                      כתובת:                                                                      שם האב                                

משכורת חודשית ברוטו                                     )צרף/י תלוש משכורת( מקום עבודה                                                                                      

מקצוע האב                                                                                      כתובת:                                                                      שם האם                                

משכורת חודשית ברוטו                                     )צרף/י תלוש משכורת( מקום עבודה                                                                                      

כמה?                                                                                                                          כן    לא  הכנסה נוספת מרכוש )עסקים וכו'(  

אחים ואחיות הגרים בבית ההורים, גילם, היכן לומדים ועיסוקם                                                                                                                                                

ב.                                                                                                                      א.                                                                                                            

ד.                                                                                                                     ג.                                                                                                            

* נא הסבר בקצרה את סיבת הבקשה או צרף מכתב.
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     
הצהרה: הנני מצהיר ומאשר כי הוסברה לי והבינותי החשיבות בה רואים נותני המילגות את הרחבת קרן המילגות והגדלת מספר המילגות על מנת לאפשר אף לאלו 

שאין פרוטה מצויה בכיסם, להשכלה מיקצועית / מחקר מיקצועי בענף הבניה.
הריני מצהיר/ה ומאשר/ת בזה כי הפרטים שמסרתי בשאלון זה נכונים וידוע לי שאם יתברר כי פרטים מסויימים אינם נכונים - ותשלל ממני המילגה שנקבעה.

הריני להביא לידיעתך כי קבלת המילגה מותנית בהשתתפות חד פעמית בפרויקט תרומה לקהילה למשך מספר שעות.

* טופס אשר יוגש ללא אישורים רלוונטיים - לא יטופל!!                                                              חתימה:                                                                             

סטודנט יקר,
הודעה והזמנה לקבלת המלגה תשלח רק לסטודנטים שהוועדה החליטה להעניק להם מלגה.

אנו מאחלים לך בהצלחה בהמשך לימודיך.

עמותה מס' ע"ר 58-038-564-9


