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 (ט"תשע) 2018-2019לשנת הלימודים  טופס בקשה למלגה

 _______________           זהות. מס* 

 פרטי           _______________  שם* 

 _______________      משפחה  שם* 

 לתואר   _______________ ת/לומד* 

 _______________שנה                 * 

  לידה      _______________        תאריך* 

 ________________                  גיל* 

   זכר / נקיבהמין                  * 

 אלמן/ה . –גרוש/ה   -ידוע/ה בציבור  –נשוי/אה  –רווק/ה    משפחתי מצב* 

 

 _______________@____________  הודעות למשלוח דואל כתובת* 

 _____-_____________   סלולרי טלפון' מס *
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 המלגה מבקש - כלכלי מצב

 הבנק שם, חשבון' מס, החשבון בעל שמות/שם את חשבון כל לגבי לציין יש( סטודנט) בנק חשבונות

 (סניף ומספר

 : בנק ות/חשבון פרטי* 

 .________:  מגורים* _____ , מספר חשבון : __________שם בנק : __________ , מס' סניף : 

 

 . / לא כן:   ת/עובד הנך האם* 

 :  נוספים הכנסה מקורות* 

 א. אין מקורות הכנסה נוספים .

 ב. הכנסה משכר דירה .

 נכות וכו'( שארים, ג. מבטוח לאומי )קצבת ילדים,

 ד. מרכוש )קרקע ונכסי דלא ניידי( .

 פעמיים .ה. פיצויים חד 

 ו. תמיכות קרובים )חברים , מתנות וכו'( .

 ז. חסכונות ונכסים .

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  :לימוד בשכר תמיכה* 

 שהוא . כל חיצוני ממקור נתמך א. איני

 __________________ .  :סכום( ב. כן נתמך )נא לפרט מקור ו

 מענקים, פרסים, ח"פר, חברתית מעורבות, חיצוניות מלגות) ת/מקבל ה/שאת המלגות את כאן פרט   

:  '(וכו

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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 : ___________ . המלגה מבקש של חודשית ממוצעת הכנסה* 

  / לא  כן:  דירה בבעלותי* 

 . קטנוע / / מכונית  לא :  ממונע רכב בבעלותי* 

 : ________________ . הרכב של יצור שנת   

 / לא . כן :  האחרונות השנים בארבע ל"לחו נסעת האם* 

 :המבקש הורי של פרטים

 : __________________ האב שם* 

 לידה : _________________ שנת* 

 אב : _________________ כתובת* 

 אב : _______________ משפחתי מצב* 

 אב : __________________ יד משלח* 

 (סעיפים כמה לבחור ניתן) אב של הכנסה מקורות* 

 הבטחון / אחר / אין . משרד לאומי / פנסיה / פיצויים / תגמולי דירה / ביטוח משכורת / שכר

 : __________________  אב ממוצעת חודשית הכנסה* 

 ______ . סניף, בנק _____ ,  _______חשבון _____' מס - אב בנק  ותנ /חשבון פרטי *

 : __________________ האם שם* 

 לידה : _________________ שנת* 

 אם : _________________ כתובת* 

 אם : _______________ משפחתי מצב* 

 אם : __________________ יד משלח* 
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 :(סעיפים כמה לבחור ניתן) אם של הכנסה מקורות* 

 טחון / אחר / אין .יהב משרד לאומי / פנסיה / פיצויים / תגמולי ביטוחדירה /  משכורת / שכר

 : __________________  אם ממוצעת חודשית הכנסה* 

 ______ . סניף,  __בנק _____,  _______חשבון _____' מס - אם בנק נות/חשבון פרטי   

 : ____ . 18 לגיל מתחת ואחיות אחים מספר* 

 :  גבוהה להשכלה במוסד ראשון לתואר הלומדים 30 -מ פחות בני רווקים ואחיות אחים* 

 אה/נשוי לסטודנט זוג בת/בן פרטי

 : _________ . זוג בת/בן שם   

 : __________ .  זוג בת/בן לידה שנת   

 : ______ . נטו – זוג בת/בן ממוצעת הכנסה   

 זוג : __________ . בת/בן כתובת   

 _________ .ילדים :  מספר   

 זוג : ________ . בת/בן יד משלח   

            משרד לאומי / פנסיה / פיצויים / תגמולי דירה/ ביטוח זוג : משכורת / שכר בת/בן הכנסה מקורות   

 בטחון / אחר .    

 חודשים אחרונים לפני הגשת  3)ההכנסה של : _________ .  זוג בת/בן ממוצעת חודשית הכנסה   

 הבקשה.(   

 . __סניף _____, בנק _____, ______חשבון ____' מס - זוג בת/בן בנק נות/חשבון פרטי   

 :  הבקשה בטופס מקום להן נמצא שלא אישיות נסיבות להבהיר ניתן זה בסעיף

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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 לבקשה  שצורפומסמכים 

 

 
 V מסמך  מס'

1  
אישור לימודים לתואר ראשון עדכני ממוסד 

 מוכר להשכלה גבוהה )לשנה"ל תשע"ח( 
 

 

 

2  
 ש"ש בכל סמסטר 12אישור לימודים  על 

 

 

3  
 אישור לימודים לאח ות  נוספים 

 

 

4  
 הכנסת האב 

 

 

5  
 הכנסת האם 

 

 

6  
 הכנסת הסטודנט

 

 

7  
 הכנסות נוספות 

 

 

8  
חתימה על טופס התחייבות להתנדבות 

 מלגאית
  

 

9  
 טודנט הס פרטי חשבון בנק של 

 

 
10 

 
 

 כל אישור רלוונטי נוסף 
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 ביעת הזכאים למלגהקריטריונים לק

  -הגדרת "ההכנסה" :

של  1+2+3/2018לשכיר : שכר ברוטו הכולל שווי מתנות , רכב, שעות נוספות ,וכול' לחודשים 

 הסטודנט + בן /בת זוג +אבא + אמא . 

 אמא .לעצמאי:  הכנסה ברוטו לפי שומת מס הכנסה אחרונה ,  של הסטודנט + בן/בת זוג + אבא +

 הכנסות אחרות: שכירות, קצבאות  ב.ל , דיבידנדים ועוד ... 

 :   הגדרת "הכנסה ממוצעת"

                        C=  סה"כ הכנסה חודשית) מכל המקורות שצוינו לעיל (                       

 N=שנה  18לל אחים /אחיות מעל גיל מספר הנפשות בבית לא כו                      

 שיטת הניקוד:

 80הכנסה ממוצעת :                                           % 

  10%משפחה חד הורית                                          

  5%סטודנט  נוסף במשפחה  לתואר ראשון               

          10%יותר מסטודנט  נוסף במשפחה  לתואר ראשון     

 ש לצרף לבקשה: המסמכים שי

מגיש הבקשה לצרף לבקשתו מסמכים אלה : )כאשר העדר צירוף המסמכים או חלק מהם עלול  על 
 לגרום לדחיית הבקשה( :  

 ( .טלשנת הלימודים הנוכחית )תשע" אשור סטודנט ואשור היקף שעות לימוד .1
 ( .ט)תשע"לשנת הלימודים הנוכחית ,  של מבקש המלגה  אשור סטודנט של אחים ואחיות 

 : תלושי שכר של הסטודנט +בן זוג )אם קיים( והוריו )אבא אמא( לחודשים  לשכירים ..  א 3

      1+2+3/18 . 

 /בת זוגו והוריו  . בן / הכנסה אחרונה לסטודנט  מס : שומת לעצמאים. ב       
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)במידה ובמשפחה שכירים וגם עצמאים , יש לצרף אישורים מתאימים עבור כל אחד מבני 
 המשפחה לפי האמור לעיל ( . 

 כל מסמך אחר המתייחס להכנסות נוספות מהמוסד לביטוח לאומי ו/או מדמי שכירות ו/או . 4

 דיבידנד ו/או מכל מקור אחר.   


