טופס בקשה למלגה לתלמידי תואר ראשון באמצעות קרן תל אביב
הנך מתבקש/ת למלא את הטופס בשלמותו ,לצרף את כל המסמכים הנדרשים ולשלוח במעטפה סגורה ל:
משרדי קרן תל אביב ,בניין העיריה ,אבן גבירול  ,69תל אביב-יפו ,6416201 ,עד לתאריך .31/8/2020
בקשה שתוגש באיחור ו/או בקשה חסרה ,לא תיבדק.
.1

שם משפחה (באותיות דפוס)________________________________________ :

.2

שם פרטי (באותיות דפוס)__________________________________________ :

.3

ת.ז( .כולל ספרת ביקורת):

.4

כתובת מגורים עדכנית ומלאה___________________________________________________ :

.5

מס' טלפון נייד:

0

.6

דוא"ל____________________________________________________________________ :

.7

שנת לידה_______________ :

.8

מצב משפחתי ☐ :רווק/ה ☐ נשוי/אה ☐ גרוש/ה ☐ אלמן/ה ☐ חד הורי/ת ☐ מעדיף/ה לא לציין

.9

שם בית הספר התיכון בו למדת בתל־אביב-יפו:

____________________________________

.10

שם המוסד האקדמי בו את/ה לומד/ת כעת:

____________________________________

.11

פקולטה____________________ :

.12

שנת לימוד__________________ :

.13

היקף שעות הלימוד השבועיות :סמסטר א' _________

.14

שכר הלימוד השנתי ___________ :נא לציין את גובה שכר הלימוד הנדרש לשנת הלימודים.

.15

היקף מימון שכר הלימוד ממקורות חיצוניים (כולל השתתפות מעסיק ,או גוף ציבורי ממלכתי כגון :משרד הקליטה או
משרד הביטחון)

5

סמסטר ב' _________

☐ לא מקבל/ת סיוע או השתתפות במימון שכר הלימוד השנתי
☐ מקבל/ת סיוע או השתתפות על סך של עד ₪ 5,000
☐ מקבל/ת סיוע או השתתפות על סך של עד ₪ 10,000
☐ מקבל/ת סיוע או השתתפות בסכום העולה על ₪ 10,000

 .16שירות חובה בצה"ל או שירות לאומי
☐

לא שירתִּי

☐ שירתִּי בשירות לאומי
☐ שירתִּי בשירות חובה
☐ עדיין בשירות חובה/קבע ,בדרגת ____________________
 .17פרטים על בית המגורים הקבוע של ההורים:
☐ בעלי דירה בבית משותף
☐ בעלי בית פרטי
☐ דירה בדמי מפתח
☐ דירה בשכירות חודשית
 .18תנאי המגורים בתקופת הלימודים:
☐ דירה בבעלותי
☐ בבית הוריי
☐ במעונות סטודנטים
☐ דירה בשכירות חודשית
 .19האם המשפחה בטיפול שירותי הרווחה ☐ :כן

☐ לא

 .20מספר הנפשות בבית________ :
 .21מגבלות רפואיות במשפחה [פרט אם נקבעה נכות וכמה]:
אב ___

אם ___

אח ____

ילד ____

 .22פרטים על בני המשפחה ומקום העבודה:
יחס הקרבה

שם מלא

מס' תעודת זהות

מקום עבודה /
קיצבת ביטוח לאומי

תחום
עיסוק

הכנסה
ברוטו

הסטודנט
בן  /בת זוג
מנישואין או ידוע/ה בציבור

האב
האם
 .23האם במשפחה סטודנט נוסף ☐ :כן

☐ לא

פרט_____________________________________ :

 .24פרט מה הן הסיבות לבקשת המלגה ,בכתב יד ברור [עד  5שורות] או צרף מכתב מודפס עד  5שורות בלבד.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 .25האם הנך פעיל בשכונה או
מתנדב במסגרת כלשהי?

☐ כן

☐ לא * יש לצרף אישור על פעילות חברתית או התנדבות

 .26נלווים והצהרה:
חובה לצרף לבקשה את המסמכים הבאים – באופן ברור וקריא:
א.

אישור סטודנט מן המניין מהמוסד להשכלה גבוהה בו את/ה לומד/ת ובו מצויין:
סטטוס לימודי ,מקצוע ראשי ומספר שעות לימוד שבועיות.

ב.

אישור גובה שכר הלימוד מהמוסד האקדמי.

ג.

קבלה עבור תשלום שכר לימוד שנתי – תש"ף.

ד.

צילום תעודת שחרור מצה"ל  /שירות לאומי  /אישור שירות פעיל.

ה.

צילום ת.ז .של הסטודנט  +ספח  /אישור דיגיטלי  /תלוש ארנונה המעיד על תושבות בתל־אביב-יפו.

ו.

צילום ת.ז .של אחד ההורים  /תלוש ארנונה המעיד על תושבות בתל־אביב-יפו.

ז.

אישורים על גובה הכנסה חודשית של הסטודנט
(צילום ברור של  3תלושי משכורת אחרונים טרם הגשת הבקשה ,כולל קצבאות/גמלאות ו/או אישור ביטוח לאומי).

ח.

אישורים על גובה הכנסה חודשית של ההורים (לסטודנט רווק) ו/או של בן/בת הזוג (לסטודנט נשוי).
(צילום ברור של  3תלושי משכורת אחרונים טרם הגשת הבקשה ,כולל קצבאות  /גמלאות).

ט.

צילום תעודת בגרות או כל אישור אחר מבית הספר התיכון בו למד הסטודנט.

לתשומת לבכם ,לא תתקבל בקשה שתוגש ללא כל המסמכים הנדרשים.

הצהרה:
אני החתום/ה מטה מאשר/ת בזאת את נכונות כל הפרטים שנמסרו לעיל ומתחייב/ת לתרום מזמני לפעילות
קהילתית ,במידה ואדרש לכך.
שם המבקש/ת ______________

חתימת המבקש/ת ______________

תאריך ____________

