בס"ד

טופס בקשת מילגה
לאחר מילוי הטופס יש לשלוח אותו ואת המסמכים ה לווים למשרד
המדרשה למיילmidreshet.shiluv@gmail.com :
ה חיות-
 .1יש למלא את הטופס במלואו בעט ,בכתב יד ברור
 .2יש למסור את הטופס ,בצירוף כל המסמכים/האישורים ה דרשים.
 .3חובה לצרף צילום של המסמכים הבאים :


תעודת זהות של אחד ההורים כולל ספח )אם במשפחה ילדים מתחת לגיל .(18



אישורי הכ סה :



 3תלושי שכר אחרו ים של ההורים



כל מסמך וסף שיהווה אישור לקושי/בעיה מיוחדת.



ה ך רשאי לצרף מכתב פ יה אישי.

 .4חלוקת המילגות תיהיה בהתאם ליכולות המדרשה ,מספר מגישי הבקשה והקריטריו ים המופיעים בצידו
הש י של הדף.

פרטים אישיים-
שם _________:שם משפחה _________:תעודת זהות __________ :ש ה__________:
תאריך לידה ________:מקום מגורים __________ :מס' אחים עד גיל ________:18
מס' טלפון בבית ___________:מס' פלאפון________________:
מייל לתשובות________________:
 .1האם אתה מקבל סיוע במימון שכר הלימוד ממקורות אחרים? לא/כן פרט___________
_______________________________________________________________

הכ סה-
שם

מקום עבודה

תפקיד

האם
האב

 .1האם יש דירה בבעלותכם?
 .2רכב פרטי? אין/יש סוג _________:ש ת יצור_________:
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הכ סה חודשית ברוטו

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

ציין אם יש מצב מיוחד במשפחה ) .ב י משפחה ממדרגה ראשו ה עם צרכים מיוחדים ,מחלה קשה ,שכול ,פגעי
איבה ,טיפול ע"י שרותי הרווחה וכו' יש לצריף אישורים(

ימוקים והערות לבקשת המלגה-
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
הצהרת
הרי י מצהיר בזאת כי כל הפרטים לעיל מלאים ,כו ים ומדויקים וא י מתחייב לעדכ ם אם יחול בהם שי וי.
א י מאשר ש והלי קבלת המלגה ברורים לי.
חתימה___________:

תאריך__________________:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------הקריטריו ים למילגות:
 -1מגורים באיזור פיתוח א' )עפ"י החלטת ממשלה(
 -2בן/בת למשפחה חד הורית
 -3ש י תלמידים הרשומים למדרשה באותה הש ה
 -4אחד ההורים בעל כות ,מוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי
 -5תלמיד עולה חדש ללא הורים
 -6תלמיד יתום
 -7תלמיד ממשפחה פגעת טרור )בקירבה ראשו ה(
 -8הכ סה משפחתית לא מספקת )מתחת ל ₪ 3000הכ סה ל פש – החישוב עשה ע"פ חלוקת סך ההכ סה של
המשפחה ,חלקי מספר ה פשות במשפחה(
 -9אי יכולת לשלם שכר לימוד עקב מצוקה מוכחת )מחלה וכד'(
שיקלול כללי של הוועדה ומקרים חריגים.
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