טופס בקשה לקבלת מלגה לשנת הלימודים
האקדמית תשפ"ב2021-
למילוי ע"י המשרד
מספר טופס__________ :
החלטת הוועדה_________ :
קרן המלגות ,מיסודה של המרכז הבינלאומי למורשת יהדות קווקז ,פועלת ללא לאות להגדלת היקף
המשאבים הכלכליים של הקרן ,ע"מ להגדיל ככל הניתן את מספר מלגות הלימודים המחולקות על
ידינו .מתן המלגות תלויה בהיקף הקרן בשלב הנוכחי ,ולכן לא נוכל להתחייב למתן מלגות לכלל
הבקשות המוגשות.
סטודנט(ית) יקר(ה)
נא למלא בכתב יד ברור.
. 1פרטים אישיים:
שם פרטי

שם משפחה

מספר ת"ז

שנת לידה

ארץ לידה

שנת עליה

מצב משפחתי

מספר ילדים

מספר טלפון נייד

E-mail

כתובת מגורים

מספר אחים/אחיות עד
גיל 11

מוסד לימודים

תחום לימוד

תואר ראשון
תואר שני
אחר_______:

שנת לימודים:
ראשונה
שניה
שלישית

יש לצרף צילום תעודת זהות  +ספח – כתובת מגורים מעודכנת.
עובד? כן  /לא

מקום עבודה נוכחי______________ :

היקף משרה _________ :הכנסה חודשית ברוטו__________ :
הכנסות ממקור נוסף ,פרט_______________________________________ :
האם הנך בן/בת העדה הקווקזית ? ________

סטודנט מן המניין:
יש לצרף אישור לימודים ועותק קבלה על תשלום ראשון.
שכירים :יש לצרף תלושי שכר  3חודשים אחרונים.
עצמאים :יש לצרף שומת מס אחרונה + ,אישור רו"ח על הכנסות לשנת המס הנוכחית.

 .1פרטים על בני משפחה.
אב

אם

שם פרטי
שם משפחה
מצב משפחתי
ארץ לידה
תאריך עליה
סוג עיסוק
הכנסה ברוטו

*סטודנט/ית נשוי/אה נא דלג/י על הכנסת ההורים

בן/בת זוג

. 3פרטי חשבון בנק של הסטודנט/ית.
שם הבנק _______ :סניף _______ :מס' חשבון _________ :שם בעל החשבון_________ :
אם יש חשבון בנק נוסף:
שם הבנק _______ :סניף _______ :מס' חשבון _________ :שם בעל החשבון_________ :

יש לצרף דפי חשבון בנק עבור  3חודשים אחרונים.

. 4התחייבות לתרומה בקהילה (קריטריון ראשון למתן מלגה)
אני מתחייב/ת ,לתרום שעות פעילות לקהילה במתן שיעורי עזר לתלמידים באזור מגוריי ,או
בכל פעילות התנדבותית בקהילה לפי הצורך .בהיקף  11שעות על כל מלגה בסך ₪ 1122
חתימה________________ :

יש לצרף לטופס ,מכתב בקשה מנומק.

הנני מצהיר(ה) ,שכל הפרטים לעיל נכונים ומדויקים,
וידוע לי כי מסירת מידע כוזב מהווה עבירה על החוק.

תאריך ____________

חתימה _____________ :

נא להקפיד על שליחת ניירת מרוכזת.
שליחת פרטים/מסמכים חסרים ,ו/או אי דיוק במילוי הטופס ,יגרמו לביטול הבקשה והיא לא תובא לדיון בפני הוועדה!

לשליחת הבקשה :פקסE-mail: milgot@kjci.org 000-4004074 :

