מועד אחרון להגשה03/02/2108 :

טופס בקשה למלגת לימודים תשע"ט
למילוי משרדי :תאריך הגשה__________ שם מקבל הטופס:
______________________
שם משפחה

שם פרטי

מין
נ( )

ת.ז.
ז( )

כתובת:

תאריך
לידה

טלפון:

שנת עליה

מצב משפחתי
ר( ) נ( ) ג( )

נייד:

כתובת ( Emailדוא"ל):

שם הבנק______________:

מספר סניף________________:

מספר חשבון_______________:

שירות צבאי/לאומי/לא שירת

תאריך גיוס___________________:

תאריך שחרור_________________:

מוסד לימודים_________________:

חוג לימוד____________________:

שנת לימודים :א'/ב'/ג'/ד'

מס' הילדים הגרים בבית ההורים מתחת לגיל  ________ 24פרט( :לא כולל הסטודנט עצמו ואחים נשואים)
שם

גיל

עיסוק

.0
.2
.3
.4
סך מספר הנפשות בבית____________________________________________________________________:
*סטודנט המקבל מלגה עירונית מוגדלת בסך  ₪ 010111מטעם מרכז צעירים בשיתוף מפעל הפיס .היה והסטודנט הגיש
בקשה ובדיעבד התברר כי הוא מקבל מלגה מוגדלת 0ועדת המלגות העירונית לא תדון בבקשתו.
יש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים:
.0
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

אישור לימודים
אישור על גובה שכר לימוד
אישור על מספר שעות שבועיות
צילום תעודת זהות שלך ושל ההורים כולל ספח .במידה והינך נשוי/אה יש לצרף צילום ת.ז של בן/בת הזוג.
 3תלושי שכר אחרונים שלך .במידה ואינך עובד יש לצרף אישור מביטוח לאומי על מעמד לא עובד .במידה והנך
מקבל קצבה מסוימת מביטוח לאומי ( הבטחת הכנסה 0נכות 0אבטלה 0שארים וכדומה) יש לצרף אישור מתאים.
 3תלושי שכר אחרונים של ההורים .במידה והאם ו/או האב אינם עובדים יש לצרף אישור מביטוח לאומי על מעמד
לא עובד .במידה ושניהם או אחד מהם מקבל קצבה מביטוח לאומי ( הבטחת הכנסה 0נכות 0אבטלה 0שארים
וכדומה) יש לצרף אישור מתאים.
במידה והנך נשוי/אה יש לצרף תלושי  3תלושי שכר אחרונים של בן הזוג ( .אין צורך בתלושים של ההורים)
במידה ואינו עובד/מקבל קצבה יש לצרף אישור מתאים מביטוח לאומי.
אסמכתא בנקאית -אישור על ניהול חשבון מהבנק  /צ'ק מבוטל/צילום כרטיס בנקאי בו מופיעים פרטי החשבון.

הצהרה :
אני מצהיר/ה בזה שכל הפרטים שמסרתי נכונים 0מלאים ומדויקים .כמו כן אני מתחייב/ת להשלים ולעדכן אותם אם יחול
בהם שינוי.
* קבלת המלגה מותנית בפעילות למען הקהילה ( 25שעות) ובנוכחות בטקס מלגת ראש העיר שייערך בחודשי הקיץ.
* העברה בנקאית תתבצע כשבוע לאחר הטקס.
 הגשת טפסי המלגה למרכז צעירים עכו בלבד! לרכזות השכלה גבוהה בלבד! ( בת-אל קפלון או מריהטונוס) 0לאיתקבלו טפסים בפקס או במייל.
 לא יבדקו טפסים חסרים או שאינם מלאים כנדרש או משנים קודמות.חתימה _________________
תאריך _____________________

