הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

תמונת
פספורט

בקשה למלגת לימודים לשנת תשפ"א 2020-

* חובה לצרף תמונת
פספורט בלבד -
צבעונית עדכנית -לא
צילום או סריקה
* אין להדקה בסיכת
שדכן
אלא בדבק דו צדדי

צירוף מסמכים -חובה:
 צילום תעודת זהות+ספח המעיד על מקום מגורים
 לשכירים -צילום  2תלושי שכר אחרונים עוקבים * .לעצמאים-אישור על שנת השומה האחרונה.
 אם אינך עובד/ת ,פרט/י מקורות המחיה שלך.
 על סטודנט/ית רווק/ה העובד/ת בעבודה קבועה להמציא אישור הכנסות בנוסף להכנסות המשפחה.
 צילום אישור לימודים שנה זו ממוסד הלימוד/אישור תשלום מקדמה עבור שנת הלימודים תשפ"א
 צילום אישור של כל הכנסה הנרשמת בסעיף "פרטי הכנסות והכנסות בני המשפחה" (כולל צילום  2תלושי שכר אחרונים עוקבים).
 אישור משטרה על העדר עבירות מין (הטופס ינתן לאחר בחירת המועמדים) רק עבור גברים
 יש להציג צילום אסמכתא של חשבון הבנק או צ'ק מבוטל על שם הסטודנט
 התשלום לסטודנט/ית יועבר בחלקו בצ'ק ובחלקו בהעברה כספית -בכפוף לשינוים
יש לצרף לטופס תמונה צבעונית וכל המסמכים הנדרשים .טופס שלא ימולא כנדרש ולא תצורף אליו תמונה-לא יטופל.

 .1פרטים אישיים :
שם
משפחה

כתובת בזמן הלימודי ם

שם פרטי

כתובת אימייל

רחוב ומס'

תאריך לידה

עיר ומיקוד

ארץ לידה

טל' בית

תאריך ושנת עליה

טל' נייד

ארץ לידה אב

מס' ת.ז.

ארץ לידה אם

מין

נקבה

זכר

מצב משפחתי

רווק/ה

נשוי/ה

גרוש/ה

אלמן/ה

 .2פרטי השכלה ופרטי בנק :
אוני'/מכללה

שם הבנק

מגמת לימוד

מספר בנק

שנת לימוד בתשפ"א

1

2

3

שנת סיום
שעות שבועיות
תשלום שכ"ל

4

(הקף בעיגול)

מספר סניף
שם הסניף
מספר חשבון
ש ם ב ע ל ה ח ש ב ו ן?
מספר ת"ז של בעל החשבו ן

*החשבון יזוכה יום לאחר הטקס
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*התשלום לסטודנט/ית יועבר בחלקו בצ'ק ובחלקו בהעברה כספית -בכפוף לשינוים
פרטי הכנסות וההכנסות בני משפחה:



יש לכלול את כל הסכומים שהנך ו/או הוריך ו/או בן/בת זוגך מקבלים מכל מקור שהוא .כולל עבודות זמניות ,הכנסות
ממשק חקלאי ,ביטוח לאומי ,פיצויים ,פנסיה ,השתתפות (או פטור) משכ"ל ,מלגות ,סיוע בלימודים ע"י המעביד,
תמיכה ע"י מינהל הסטודנטים וכיו"ב.
סטודנט/ית נשוי/ה נא דלג/י על הכנסות ההורים.

נושא:

נא פרט

סכום ברוטו

פרטי הכנסות

שם האב

עובד

לא עובד

שכיר

עצמאי

זמני

שם האם

עובד

לא עובד

שכיר

עצמאי

זמני

שם בן/בת הזוג

עובד

לא עובד

שכיר

עצמאי

זמני

הכנסות
הסטודנט/ית

עובד

לא עובד

שכיר

עצמאי

זמני

סטודנטים לתואר ראשון זכאים לקבל הלוואה למימון שכ"ל .האם הגשת בקשה לקבלת הלוואה?
הכנסה
חודשית

הכנסה
חודשית

הכנסה
שנתית

הכנסה
שנתית

סכום

חודש/שנה

סכום

שנה

כן

לא

מסמכים שיש לצרף

הכנסות מביטוח ק .שארים

אישור מביטוח לאומי

הכנסות מביטוח ק .נכות

אישור מביטוח לאומי

הכנסות מביטוח ק .זקנה

אישור מביטוח לאומי

הכנסות מפנסיה פרט
_________________

אישור ובו פרטים על מקום
העבודה לפני היציאה לגמלאות

הכנסות אחרות-פיצויים/
שכ"ד/נכסים

יש לצרף אישור מתאים

אחים ואחיות (עד גיל )21
שם

שנת
לידה

ילדים
שם

עיסוק
(לומד/עובד/חייל)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

שנת לידה

עיסוק
(לומד/עובד/חייל)
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האם בבעלותך רכב ?

כן

לא

סוג הרכב :

שנת יצור :

האם בבעלותך דירה
?

כן

לא

מס' חד' :

כתובת :

בעיות מיוחדות של הסטודנט :יש לצרף אישורים מתאימים
יתמות מאב/אם

מחלה ממושכת כולל אשפוז

יתום צה"ל

נכות 100% - 20%

בעיות כלכליות מיוחדות של המשפחה :יש לצרף אישורים מתאימים
קבלת קצבת הבטחת הכנסה (מעל חצי שנה)

אבטלה ממושכת של מפרנס/ת המשפחה (מעל חצי
שנה)

בעיות מיוחדות של המשפחה :יש לצרף אישורים מתאימים
מחלה ממושכת של אחד מבני המשפחה (הורים/ילדים)
נכות של הורים/בן זוג _______%

גירושין /משפחה חד הורית
משפחה שכולה על פי משרד הביטחון (נפילת
אח/אחות)

הגדר/י במספר משפטים את קשייך :יש לצרף אישורים מתאימים

הצהרה :אני מצהיר/ה בזאת ,כי כל הפרטים שמסרתי בטופס זה מלאים ,נכונים ומדויקים .ידוע לי ,כי הפדרציה
העולמית של יהדות מרוקו רשאית לבדוק ולאמת את הצהרותיי ואישורי ההכנסות שמסרתי .אני מתחייב/ת להודיע על
כל שינוי שיחול בפרטים שנמסרו בטופס.

תאריך_______________:

חתימה_________________:
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המלצת מרכז/ת ועדת המלגות המקומית :

תאריך___________ חתימה______________:

תאריך דיון הועדה _____________:החלטת ועדת המלגות______________________

התחייבות לתרומה בקהילה (קריטריון ראשון למתן מלגה)
אני מתחייב/ת לתרום במתן שעות לקהילה בעיר חולון בהתאם להחלטת העירייה.
סה"כ  30שעות לקהילה :על כל  ₪ 1000אתן  15שעות לקהילה ,החל מקבלת הודעת הזכיה ועד חודש
נובמבר.
חתימה________________ :
מכתב תודה לתורם
אם אבחר ואמלא אחר הדרישות וקריטריונים להלן מילות תודה לתורמי המלגה:
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השם המלא
כתובת
טלפונים
פקס
נייד

לכבוד
"קרן המלגות" שליד
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הצהרה
אני הח"מ_____________________________ ,נושא/ת ת"ז שמספרה___________________________
מצהיר/ה בזאת ,בתמיכה לבקשה שהוגשה על ידי לקבלת מלגת לימודים מכם ,בכתב כדלקמן:
 .1המידע והמסמכים שנמסרו על ידי במסגרת בקשתי לקבלת "מלגת לימודים" מכם ,כמו גם כל הפרטים
המופיעים בהם ,הינם נכונים ,מלאים ומדויקים ,ותוכנם אמיתי ושלם .כמו כן ,לא החסרתי או השמטתי מבקשתי
פרטים רלבנטיים לבקשתי הנ"ל ,ובכלל זה פרטים כאלה שהתבקשו על ידיכם בטפסי הבקשה שלכם לקבלת
המלגה.
 .2ידוע לי ,כי המידע והמסמכים שנמסרו על ידי כאמור היוו את הבסיס להחלטתה של "ועדת המלגות" מטעמכם
להעניק לי את מלגת הלימודים ,וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק במקרה ויתברר ,כי אין אמת במידע
ובמסמכים האמורים ו/או בהצהרתי זו והאמור בה .כן הנני מתחייב/ת להודיעכם על כל שינוים שיחולו במצבי
לאחר הגשתי בקשתי זו.
 .3אם הנני נכלל/ת בין הזוכים לקבלת מלגות ,ניתנת בזה הסכמתי הבלתי חוזרת לפרסם את שמי המלא ,פרטי
ותמונתי (צבעונית ומעודכנת להיום) בחוברת שאתם מפיקים "דבר הפדרציה העולמית".
 .4הנני מתחייב/ת באם אהיה בין הזוכים במלגה ,אגיע לטקס חלוקת המלגות.
 .5הנני מתחייב/ת באם אהיה בין הזוכים במלגה ,לכתוב מכתב לאחד התורמים שיקבע ע"י הפדרציה.
 .6הנני מתחייב/ת כי עם משלוח בקשתי זו ,לא אתקשר לא בכתב ולא בטלפון למשרדי הפדרציה.
זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.

תאריך ___________________

חתימה ____________________
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