בקשה למלגה לשנת 2019
תאריך אחרון להגשת טופס הבקשה1.1.2019 :
תאריך_______:
פרטי הסטודנט:
שם משפחה____________ שם פרטי _____________ מס' ת.ז_________________ .
תאריך לידה ________________
כתובת :רחוב ____________ מס' ____ עיר____________
טלפון בית _________________ נייד __________________
מייל__________________________________________
נשוי /אה? כן  /לא שם בן /בת הזוג ____________________ ת.ז .בן /ב זוג ________ עובד/ת? כן/לא
שכר חודשי ____________ מספר ילדים _____
שם מוסד הלימודים בו הינך לומד/ת____________ :תואר_______ שנה ____ משך הלימודים______
הערות ________________
במידה ונשוי/אה אין צורך למלא חלק זה:
שם האב ___________ מס' ת.ז _____________.שכר חודשי______________
שם האם ___________ מס' ת.ז _____________.שכר חודשי______________
אחים ו /או ילדים עד גיל :21
שם הילד ____________________________ גיל ____
שם הילד ____________________________ גיל ____
נא לצרף:
א .אישור לימודים ואישור על גובה שכ"ל
ב .צילום ת.ז .של הסטודנט כולל ספח
ג .צילום ת.ז של ההורים ,סב/תא ,על מנת להוכיח שהם יוצאי לוב )במידה וההורים אינם יוצאי לוב אין צורך בת.ז .שלהם
אלא של הוריהם(
ד .אישורי הכנסה של הסטודנט ושל בן/בת זוג באם יש הכנסה נוספת
ה .אישורי הכנסה של ההורים )במידה ונשוי/אה אין צורך(
ו .אישורי הכנסה מביטוח לאומי
ז .מתן המלגה מותנה בסך הכנסות משפחתיות מתחת ל –  10,000ש"ח
ח .קבלת המלגה מותנית בכך שהסטודנט שירת בצבא או התנדב לשרות לאומי (למעט במקרים של נכות) ט .משרתי
קבע  -תצהיר מצה"ל על אי קבלת סיוע ללימודים.
י .תצהיר על אי קבלת מלגה ממקום נוסף
יא .אישור לימודים והתחייבות להמשך שנת הלימודים
אין לשלוח מלגות לאחר  ,1.1.19בקשה שתישלח לאחר המועד לא תיקלט במערכת.
מותנה בהתחייבות לפעילות עם בני הקהילה של עשר שעות חודשיות במרכז המורשת או בעיר המגורים.
לפניות בנושא מלגות ניתן להתקשר למשרדינו בין השעות  9.30עד  14.00למזכירות הארגון.
הטפסים שישלחו לארגון יבדקו ע"י וועדת המלגות  ,אין הבטחה לקבלת המלגה.
את הטפסים בצירוף לנספחים הנדרשים המפורטים מטה יש לשלוח למייל.luv@bezeqint.net :
אין לשלוח טפסים בפקס! שימו לב :בקשה שיחסר בה מסמכים לא תוגש לוועדה
מלגה מיועדת ליוצאי לוב או צאצאיהם בלבד
וועדת מלגות
הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב

