תאריך קבלת המסמכים
במזכירות דיקן הסטודנטים

טופס בקשה למלגת דיקן לשנה"ל תשע"ח
מלגה סוציו אקונומית
פרטים אישיים:
ז/נ
ת.ז .כולל ספרת ביקורת

שם פרטי

שם משפחה

תאריך לידה

תאריך עליה

ארץ לידה

מין
כן/לא
בודד בארץ

* יש לצרף צילום תעודת זהות

לימודים אקדמאים בשנה"ל תשע"ח:

שנה

תחום הלימודים

כן/לא

כן/לא

האם בקשת בעבר

האם קיבלת בעבר

מלגת דיקן

מלגת דיקן

שרות צבאי:
צבאי/לאומי
סוג שרות
*יש לצרף תעודת שחרור

מספר אישי

משך השרות בחודשים

* במידה וקיבלת פטור משרות מסיבה רפואית ,צרף מסמכים.
* במידה והנך משרת שרות מילואים פעיל ,צרף אישורים

דרגת שחרור

פרטי התקשרות:
כתובת קבועה למשלוח דיוור:

רחוב

עיר

דוא"ל

מספר

טלפון נוסף

טלפון בבית

מיקוד

טלפון נייד

בשנת הלימודים תשע"ח אקבל השתתפות במימון לימודי ע"י גוף כלשהו*:
סכום/אחוזי מימון:
לא





מקום עבודתי



מנהל הסטודנטים





אחר ,פרט:





משרד הביטחון/צה"ל/ביטוח לאומי

* פיקדון צבאי אינו נחשב מימון

במידה והינך מועסק ,פרטים על מקום העבודה*:

מקום העבודה

תפקיד

שכר ברוטו 3 ,חודשים

יש לצרף תלושי שכר אחרונים/עצמאי :

דו"ח שומה אחרון

* יש לציין כי הנהלת הקמפוס מעודדת סטודנט לעבודה והשתכרות אישית ואינה מונעת קבלת מלגה מסטודנט עובד.

פרטי המשפחה:
לסטודנטים רווקים:

שם האב

עיסוק האב

שם האם

עיסוק האם

שכר ברוטו 3 ,חודשים

יש לצרף תלושי שכר אחרונים/עצמאי :

דו"ח שומה אחרון

שכר ברוטו 3 ,חודשים

יש לצרף תלושי שכר אחרונים/עצמאי :

דו"ח שומה אחרון

לסטודנטים נשואים:

שם בן/בת הזוג

עיסוק בן/בת הזוג

שכר ברוטו 3 ,חודשים

יש לצרף תלושי שכר אחרונים/עצמאי :

דו"ח שומה אחרון

ילדים/אחים מתחת לגיל :18

סטודנט נשוי ירשום את פרטי הילדים ,סטודנט רווק את פרטי האחים

* יש לצרף צילום ספח הילדים ,מתעודת הזהות של הסטודנט/אם הסטודנט

ת.ז.

שם

שם

.1

.6

.2

.7

.3

.8

.4

.9

.5

.10

ת.ז.

אחים/ילדים הנמצאים בשרות צבאי סדיר * :יש לצרף אישור צה"ל

שם

קרבה

מספר אישי

.1
.2
.3

אחים/ילדים הלומדים במוסדות ציבוריים להשכלה גבוהה * :יש לצרף אישור מוסד הלימודים

שם
.1
.2
.3

ת.ז.

קרבה

מוסד הלימודים

הערות נוספות:
•

למצבים סוציאליים חריגים עליך לצרף אישור רלוונטי (דו"ח סוציאלי או מסמך של רשויות הרווחה)

•

במידה ואתה או בני משפחתך הינם בעלי מצב רפואי חריג ,יש להביא מסמכים מרופא מומחה.

•

סטודנט בודד בארץ ,או מי שהוכר כחייל בודד ,יש להביא אישורים המעידים על כך.

•

סטודנט אשר אינו נמצא בקשר עם הוריו ,או אינו נתמך על ידם ,עליו לתעד זאת בכתב על ידי גורמי
רווחה/בית משפט בלבד.
אישורים על העדר הכנסות
סטודנט/ית ,אב  /אם ,בן /בת הזוג אשר אינם עובדים שכירים ו/או עובדים עצמאיים
יצרפו את האישורים הבאים לשנת 2017
אישור "מעמד לא עובד" ו " -אי תשלום גמלה" מביטוח לאומי ,
אישור לא עצמאי אין תיק במס הכנסה ממס הכנסה

נמק את בקשתך לסיוע (ניתן לצרף מכתב נלווה):

שים לב:
כמרבית המלגות המוענקות על ידי הקמפוס ,גם מלגה זו מחייבת את מקבלה לבצע פעילות בקהילה.
ההשמה לפעילות תבוצע על ידי היחידה למעורבות חברתית בדיקן הסטודנטים.
טופס בקשה אשר יוגש ללא כל המסמכים הנדרשים לא יטופל ! תאריך אחרון להגשה 29.10.17
את הבקשה למלגה ניתן למסור בדרכים הבאות:
מסירה ידנית בשעות קבלת קהל במשרד דיקן הסטודנטים:
כל יום בין השעות .15:00 – 11:00כתובת למשלוח :עבור ד"ר מיכל רביבו ,דיקן הסטודנטים,
הקמפוס האקדמי אחוה ,ד.נ .שקמים .79800
אישורים המצורפים לטופס הבקשה לא יוחזרו ,אין לצרף את המקור!
לא יתקבלו טפסים בפקס או במייל.

