
 

 

 

 בקשת סיוע לקבלת מלגה עירונית ע"ש אריה גבע ז"ל ועיריית כרמיאל
 חשנת הלימודים תשע"

 
 :רשאים להגיש בקשה לקבלת מלגה

 .בשלוש השנים האחרונות לפחות )ע"פ רישום בת.ז.( יר כרמיאלתושבי הע (1
  ₪ 4,000ומשלמים לפחות  מן המניין במוסד להשכלה גבוהה, המוכר ע"י המל"ג יםסטודנט (2

 שכר לימוד.    
 .קורסים 2בהצלחה לפחות סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה אשר עברו  (3
 להגיש את המלגה. /תבחו"ל לא רשאי /תהלומד /ית( סטודנט4
 
 תידחה ללא דיון.  -או שיחסרו בה האישורים הנדרשיםלא תמולא במלואה בקשה לסיוע ש*
 
לקריטריונים שנקבעו ע"י ועדת המלגה נבחנת על פי מדד סוציו אקונומי ובהתאם *

 המלגות.
 

 * גובה המלגה יכול להשתנות משנה לשנה, בהתאם לכמות הזכאים למלגה.
 

 פרטים אישיים
 

 שם משפחה 
 

________ 

 שם פרטי
 

________ 

 מין   
 

 ) ז ( ) נ (
 

 מס' תעודת זהות 
            

_/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 תאריך לידה
 

__/__/__ 

 

 צבאי שרות
 כן/לא

 
 שרות לאומי

 כן/לא
              

 תאריך גיוס
 
 _/__/___ 

תאריך 
 שחרור 

 
 __/__/___ 

מצב 
 משפחתי 

 
 )ר( )נ( )ג(
 

 מס' טלפון בבית
 

 נייד מס'

 כתובת קבועה כתובת דואר אלקטרוני

 
                                            לימודים

 ______________________ מוסד לימודים:

 שנה: א / ב / ג / ד  

 ___________ חוג הלימוד:

  ראשון / שניתואר  תעודה/ לקראת תואר:

 שבועיות: ____  לימוד מס' שעות

 : ________________ ₪חלשנה"ל תשע" גובה שכ"ל

             _________________________ :חקהילה/ מעורבות חברתית בשנת תשע"התנדבות ב



 

 

 

 המסמכים הנדרשים:

 תעודת שחרור מצה"ל או תעודת סיום שירות לאומי מפורטת.  .1

אישור לימודים תקין הנושא תאריך לאחר פתיחת שנת הלימודים ובו פירוט שעות  .2

 וגובה שכר הלימוד. הלימוד

 מכתב הנמקה לבקשת הסיוע. .3

 + אישורי הכנסה של ההוריםאישורי הכנסה של המועמד  .4

אישור  /אישור על קצבאות, דמי אבטלה, דו"ח שומה /שי משכורת אחרוניםתלו 3)

 מביטוח לאומי( -מועמד לא עובד

 הזוג ללא אישורי הורים. /בתלצרף אישורי בן*במידה והמועמד נשוי יש 

 נת כתובת מגוריו.  של תעודת זהות של המועמד בו מצויצילום ברור  .5

 פרטי ילדי המשפחה. + ספחזהות של ההורים  צילום ברור של תעודת .6

 מועמד נשוי יש לצרף את צילום ת.ז. של בן/בת הזוג*במידה וה

במידה ולמועמד אחים הלומדים במוסד להשכלה גבוה, יש לצרף אישור לימודים של  .7

 האחים.

 .בן הזוג/ הילדיםלימודים של *במידה והמועמד נשוי יש לצרף אישור 

ש ניתוק במידה וי כל מסמך רלוונטי לפנייתכם )אישור מחלה עדכני, דוחות סוציאליים, .8

תעודת פטירה,  אישור דמי מזונות, תצהיר נוטריוני בלבד, תעודת גירושים, מההורים

 ( וכו' אישור פיטורין

 ת/ התנדבות בקהילה לשנת הלימודים הנוכחית.מעורבות חברתיאישור השתתפות . 10

 חתימה: ____________  -הנני מאשר כי כל הטפסים הנדרשים מצורפים 

 

 

 הצהרה

ה בזאת שכל הפרטים שמסרתי נכונים, מלאים ומדויקים, כמו כן אני אני מצהיר/

 מתחייב/ת להשלים ולעדכן במידה ויחול שינוי בכל התקופה בה אני זכאי/ת למלגה.

מידה ולא מילאתי את השאלון במלואו ו/או לא צירפתי את כל המסמכים בידוע לי ש

 בקשתי לא תובא לדיון. -הנדרשים

                              ______שם מלא: _____________

 ___חתימה:_________________

 תאריך הגשת המלגה: __________


