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 בקשה לקבלת מלגת לימודים לתלמיד/ה
 )חובה למלא את כל הסעיפים(

 
 פרטי התלמיד/ה: . 1

 __שם משפחה ___________________ שם פרטי _______________________

 __________________________________ת.ז. _________________ כתובת 

 כיתת לימוד בשנה"ל הנוכחית ________________ טל'/נייד _________________

/מתמטיקה מדעית/מרכז מצוינותמסלול לימודים: מופת/נחשון/מחוננים/אל"צ/עתודה 

 )להקיף בעיגול( שכ"ל _________________ בר אילן

 פרטי ההורים: .2

 להעניק לי הנחה מתשלום אגרת השירותים בהתחשב במצבי: הריני מבקש/ת בזאת

שם משפחה ________________ שם פרטי ________________ שם האב/האם 

 ___________________ תאריך לידה __________ ת.ז. __________________

 _____כתובת ____________________________ טלפון __________________

עבודה/משלח יד _______________________ הכנסה חודשית ברוטו בשקלים מקום 

_________________ מצב משפחתי ______________ דירה פרטית ____________ 

 דירה שכורה ___________ דירה שכורה ______________

 שכ"ד _________________

 לא כן      האם הנך נהנה מהנחה בתשלום שכר לימוד      .3

 לא     כן    האם הנך מקבל/ת מלגות מקרנות אחרות         .4

 לא כן         האם יש הכנסה נוספת מרכוש, עסקים            .5

 הסכום ____________ סה"כ הכנסות לחודש ברוטו.
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 מקורות הכנסה מחוץ לעבודה של בני המשפחה הגרים בדירה:

 ₪.משרד הביטחון __________ ₪.  ו"ל __________פנסיה מח₪.  תמיכת סעד __________

 ₪.לשכת הסעד __________ ₪. ריבית מפיקדונות __________ ₪.  _גמלאות __________

 ₪. _תמיכת צה"ל __________₪.  _שכר דירה __________₪.  _ביטוח לאומי __________

 _ ₪מקורות אחרים __________₪.  _משרד האוצר __________₪.  _עסק __________

 נא לצרף את המסמכים הבאים:

 תלושי משכורת אחרונים של ההורים 0 .2 
 אישור הנחה בארנונה .0 
 אם קיים -אישור מהרווחה .0 
 אם קיים -אישור נכות .7 
 כל אישור אחר המאשר את מצבך הכלכלי. .6 
 צילום ת.ז. כולל ספח של ההורים והילדים .5 

 
 פרטים על בני המשפחה הגרים בבית:        .6
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לצרף -יתום וכו'תנאים מיוחדים במשפחה )נכות, מצב בריאותי, הורים, גרושים,  .7

 מסמכים(

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 האם המשפחה מוכרת ברווחה: כן / לא  )במידה וכן יש לצרף אישור( נימוק לבקשה:  .8

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 הצהרה:         .9

 הריני מצהיר בזאת כי כל הפרטים שמסרתי בשאלון זה הם נכונים:            

לקבלת מלגת ידוע לי שאם יתברר כי פרטים מסוימים אינם נכונים, תישלל ממני הזכות 

 לימודים.

 בקשתך לא תובא לדיון באם לא צורפו כל המסמכים הדרושים.           

 

 תאריך________________  חתימת מגיש הבקשה _______________________.      11

 


