
 
 

 ועדת מלגות ליד המועצה
 

 חקשה למלגה לסטודנטים, שנה"ל תשע"ב
 

 

 הנחיות כלליות

      במלואם.. מלא את הפרטים 1

 . הקף בעיגול את התשובה המתאימה.2

 . צרף את כל המסמכים הנדרשים.3

 

 ! תידחה –בקשה שלא תמולא כראוי או שיחסרו בה מסמכים  -לאור מקרים בעבר 

 

 _________שם פרטי______________ ת.ז. ___________________שם משפחה ____ א. 

 .גיל __________     מצב משפחתי    ר / נ / ג  / א         מס' ילדים ___________ 

 כתובת ביישוב _________________________הדירה: בבעלותי / בשכירות / עם ההורים 

 כירות / אחר )פרט( _________________בעת לימודיי אני מתגורר: ביישוב / במעונות / ש

 מס' טלפון: _________________________  נייד:  __________________________

 האם ברשותך מכונית פרטית: כ  /   ל .

 לומד במוסד:______________  תואר: ____שנה:____  מגמה:________________ 

 

 :עצמית של הסטודנט הכנסה .  ב

 _________________הכנסה עצמית חודשי )ברוטו( ________________מקום העבודה 

 מלגות )פרט מקורות( __________________________ הסכום _________________

 מענקים )פרט מקורות( _________________________הסכום _________________

 ____________הלוואות )פרט מקורות( _________________________הסכום _____

 

 (.הורי הסטודנט ובן / בת זוגו )במידה ונשואיםהכנסה של  ג. 

 הכנסה ברוטו של האב _______________מקום עבודה ______________________

 הכנסה ברוטו של האם _______________מקום עבודה ______________________

 __________________ הסכום____________ בן /בת הזוגהכנסה ברוטו של 

 ____________ 18מס' אחים בבית מתחת לגיל 

 _____________  18מס' אחים בבית מעל לגיל 

 

 

 

 

 



 

 

 

 הוצאות בגין לימודים:  ד. 

 שכר לימוד ____________________ 

 שכר דירה שנתי _________________ )נא לצרף חוזה שכירות(

 )נא לצרף חוזה( סטודנטים ______________ מעונות 

 : _________________ )חודשי( נסיעות

 אחר: )פרט ( ____________________

 

 מהמועצה בשנה"ל ______________. ₪ לא קיבלתי בעבר מלגה בסך ______________  ה. 

 

 איני מקבל/ת תמיכה ו/או מימון ו/או מענק ממקורות אחרים. ו.

 

 :ליד כל אישור מצורף( Vא לסמן )נ עליך לצרף את כל המסמכים הבאים ז.

  ____אישור שכר לימוד . 

  ____תלוש הכנסה של ההורים. 

  ____תלוש הכנסה של בן/ת הזוג )אם הינך נשוי/אה(. 

 במידה והנך עובד/ת. חובה ! ____ תלוש הכנסה שלך! 

 .____ חוזה שכירות חתום 

 .____ אישור תשלום למעונות 

 ובת רשומה במשרד הפנים.____ צילום ת"ז או אישור כת

 ____ תעודת שחרור או תעודה על שירות לאומי.

 

 מידע על התנדבות קהילתית: ח. 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

 מידע רלוונטי נוסף שברצונך להוסיף: ט. 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הצהרת הסטודנט/ית:

 

 אני הח"מ, שם פרטי: ____________________ משפחה: _____________________

 מצהיר/ה כי קראתי את כל התנאים לקבלת המלגה ומתחייב/ת לפעול לפיהם, וכי הפרטים 

הודיע לועדת המלגות על כל שינוי שמסרתי לעיל נכונים, מדוייקים ומלאים, ומתחייב/ת ל

 שיחול במצבי האישי הכלכלי.

או  ביטול המלגהידוע לי, כי מסירת פרטים לא נכונים או מלאים יכולה לשמש סיבה ל

 , לפי הענין.הלהשבת

 

 

 

 ____________________ ט/ית:נחתימת הסטוד    תאריך: _________________


