
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 שן הורה עצמאילמשפחות שברא לימודיםטופס בקשה לקבלת מלגת 
 

 הבקשה : _____________ הגשתתאריך 
 

 א. פרטים אישיים

  מס ת.ז ______________,  שם משפחה_____________ שם פרטי ____________

 ילדים________מצב משפחתי _______ מספר  

  נייד _________________ טל', ________________  מגורים כתובת

 כתובת מייל:__________________________________________

 

 ב. השכלה

 מספר שנות לימוד __________

 מקום הלימוד האחרון שלמדת בו _______________________

 גמר מקצוע / בגרות / אקדמאית / אחר _____________ –תעודה 

 

 נא לצרף קו"ח עדכני תעסוקתי(רצף ) –מקומות עבודה . ג

 מקום עבודתך כיום  ____________________

 תפקיד _____________________________

 היקף משרה : מלאה / חלקית )הקף בעיגול(

 ( תלושי שכר אחרונים 2נא לצרף לטופס הבקשה * שכר ברוטו ) 

 

  –אם את/ה לא עובד/ת ציין / י מקורות הכנסה אחרים 

 איןיש /  –דמי אבטלה  .1
 יש / אין  –הבטחת הכנסה ) מביטוח לאומי (  .2

 מזונות / ביטוח לאומי .3

 נכות במידה ויש הורה  / ילד .4

 אחר, פרט _______________________  .5
 
 
 . פרטים על בני המשפחהד
 

 _______ 18מספר ילדים מתחת לגיל 

 הצורך()אפשר לצרף דף במידת  פרטים נוספים שחשוב לציין לגבי מצב משפחתי / כלכלי :

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 פרטים על הבקשה למלגהו. 

תואר ראשון, מקצועית, השלמת השכלה,  שרהרשום בקצרה פרטים על הקורס המבוקש: ) הכ

 אחר(מכינה 

 _________ משך הקורס_________ שם הקורס __________

 שם המוסד ____________________ מקום מוסד הלימודים _____________



  

 

 ____________)נכון לתאריך הגשת הבקשה( (גובה שכר הלימוד )ללא דמי הרשמה

 בבקשה עני/ה על השאלות במספר משפטים ז. תיאור הפניה:

 מדוע את/ה מגיש/ה את מועמדותך? .1

__________________________________________________________ 

            __________________________________________________________ 

 מה את/ה מקווה לעשות עם התואר /הכשרה הנלמדת? .2

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 איך תפרנס/י את משפחתך בזמן הלימודים? .3

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 ך?כיצד הלימודים/ההכשרה חיונית להתפתחות המקצועית של .4

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 לאיזו עזרה תזדקק/י במהלך תקופת הלימודים? .5

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 
 

 : ללא האישורים הבקשה לא תטופל -ח. נא לצרף לבקשה את המסמכים הבאים
 

  ת.ז וספח צילום 

 2 תלושי שכר אחרונים 

  אישור מביטוח לאומי / הבטחת הכנסה / אחר – תלא עובדבמידה והסטודנטית 

 תואר מהמוסד האקדמי הצעת מחיר עבור הקורס 

 2021החל משנת  -אישור ניהול חשבון בנק 

 
 

 מצהירה בזאת:  הריני
 . כונים ומדויקיםנטים שמסרתי לעיל כי הפר  -
אני מודעת לכך שקבלת המלגה כפופה לשליחת כלל הטפסים  -

         הנדרשים, עמידה בקריטריונים שהוגדרו, ואישור של וועדה. 
ת השתתפות במפגשים אני מודעת לכך שקבלת המלגה מחייב -

 שיוגדרו, וביצוע שעות התנדבות בהתאם לגובה המלגה.
אני מודעת כי במידה ואחליט על פרישה מהלימודים לאחר קבלת  -

      המלגה הוועדה רשאית לדרוש להחזיר את מלוא המלגה או חלקה.  
 
 

 ______________שם:______________       חתימה______


