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 הנחיות למילוי טופס בקשה למלגה
 
 

תעניק השנה מלגות  (להלן:"הקרן")מלגות ללימודים ומחקר בענף הבנייה והקהילה הקרן 

את מקצועות ענף הבניה ועומדים במטרות העמותה ובקריטריונים הלומדים לסטודנטים 

 הנדרשים לקבלת המלגה. 

 
 תהליך הגשת הבקשה:

אתר ) או הודעות אישיות( מפורטל מידע לסטודנטלהוריד ניתן להגשת מועמדות  טופס .א

 .(הודעות) המכללה

 .דיקנאט הסטודנטים בהתאם לפרסוםללהגיש וכל חומר נלווה יש  הטופסאת  .ב

 

עד לתאריך ולהגישם  לצרף את כל המסמכים הנדרשים ,נותהנכם מתבקשים למלא את הטופס בדייק
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ו/או לא יצורפו  כראוי ימולאו עד לתאריך האמור ו/או לא יתקבלו במשרדי הקרן בקשות אשר לא

 .כל המסמכים בהתאם לדרישות טופס זה לא יטופלואליהן 

 

 :הנדרשים להלן רשימת המסמכים

 תש"פלשנת הלימודים  אישור לימודים .א

 גובה שכ"לבגין תשלום ואישור  .ב

 הבקשהחודשים אחרונים ותדפיס "ריכוז יתרות" של מגיש  3תדפיס דפי בנק של  .ג

 ושל בן /בת זוג (לסטודנטים נשואים) , של הוריוספח של מגיש הבקשהוצילום ת"ז  .ד

 צילום תעודת שחרור ותעודת לוחם או תומך לחימה .ה

 אישור על שירות מילואים פעיל בשלוש השנים האחרונות במידה והסטודנט משרת במילואים .ו

או אישור על מעמד לא עובד  2018 לשנת שלושה תלושי שכר אחרונים או שומת מס הכנסה .ז

 נשואים)סטודנטים בן/בת זוג (בקשה + הוריו של מגיש ה+  מגיש הבקשה :(מביטוח לאומי) של

אישורים על הכנסות נוספות כגון: קצבת ילדים ו/ או שארים ו/ צה"ל, ו/או אבטלה, ו/או הבטחת  .ח

ריו ובן /בת זוג הכנסה בנוסף לשכר עבודה של מגיש הבקשה, הוהכנסה וכל מקור אחר של 

 (לנשואים).

 חוזה שכירות או אישור על משכנתא .ט

 , אחים שמתגוררים בביתאישור לימודים של בן/ בת זוג (לנשואים) .י

 אישור השתתפות בפעילות חברתית למען הקהילה .יא
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