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  בס"ד

  טופס בקשת מילגה

לאחר מילוי הטופס יש לשלוח אותו ואת המסמכים הנלווים למשרד  

 midreshet.shiluv@gmail.comהמדרשה למייל: 
  - הנחיות

   רת הטופס במלואו בעט, בכתב יד ברויש למלא א .1

  .האישורים הנדרשים/סור את הטופס, בצירוף כל המסמכיםיש למ .2

  :באיםחובה לצרף צילום של המסמכים ה .3

 18אם במשפחה ילדים מתחת לגיל (דת זהות של אחד ההורים כולל ספח תעו.( 

  אישורי הכנסה:  

 3 יםהורכר אחרונים של התלושי ש 

 כל מסמך נוסף שיהווה אישור לקושי/בעיה מיוחדת. 

 הנך רשאי לצרף מכתב פניה אישי. 

ריטריונים המופיעים בצידו חלוקת המילגות תיהיה בהתאם ליכולות המדרשה, מספר מגישי הבקשה והק .4

 השני של הדף.

  

  - פרטים אישיים

  _________ שנה:__________שם:_________ שם משפחה:_________ תעודת זהות: _

  :________  18מס' אחים עד גיל  __________  מקום מגורים: תאריך לידה:________

  מס' טלפון בבית:___________ מס' פלאפון:________________

  תשובות:________________ל למיי

 פרט___________האם אתה מקבל סיוע במימון שכר הלימוד ממקורות אחרים? לא/כן  .1

_______________________________________________________________ 

  - הכנסה

  הכנסה חודשית ברוטו  תפקיד  מקום עבודה  שם  

          האם

          האב

          

  האם יש דירה בבעלותכם? .1

  רכב פרטי? אין/יש סוג:_________ שנת יצור:_________ .2
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  - משפחה

  ו/או חיילים בשירות סדיר 18פרט אחים ואחיות מתחת לגיל 

    

    

    

    

    

    

מחלה קשה, שכול, נפגעי ני משפחה ממדרגה ראשונה עם צרכים מיוחדים, ציין אם יש מצב מיוחד במשפחה. ( ב

  איבה, טיפול ע"י שרותי הרווחה וכו' יש לצריף אישורים)

- נימוקים והערות לבקשת המלגה 

 ____________________________________________________________________

 ______________________________________________ ______________________

___________________ _________________________________________________  

  הצהרת 

  .הריני מצהיר בזאת כי כל הפרטים לעיל מלאים, נכונים ומדויקים ואני מתחייב לעדכנם אם יחול בהם שינוי

  .אני מאשר שנוהלי קבלת המלגה ברורים לי

  

  ______________תאריך:____                               חתימה:___________       

  

-------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------  

  טריונים למילגות:יהקר

  

  מגורים באיזור פיתוח א' (עפ"י החלטת ממשלה) -1

  בן/בת למשפחה חד הורית -2

  שה באותה השנהשני תלמידים הרשומים למדר -3

  אחד ההורים בעל נכות, מוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי -4

  עולה חדש ללא הוריםתלמיד  -5

  תלמיד יתום -6

  תלמיד ממשפחה נפגעת טרור (בקירבה ראשונה) -7

החישוב נעשה ע"פ חלוקת סך ההכנסה של  –₪ הכנסה לנפש  3000הכנסה משפחתית לא מספקת (מתחת ל -8

  הנפשות במשפחה) המשפחה, חלקי מספר

  אי יכולת לשלם שכר לימוד עקב מצוקה מוכחת (מחלה וכד') -9

  ול כללי של הוועדה ומקרים חריגים.שיקל

  

 


