
 שם מלא:  (1
 שם משפחה: 

 שם האב: 
 שם פרטי: 

 
 תעודת זהות:  (2
 
 תאריך לידה: (3

dd/mm/yyyy 
 
 מצב משפחתי:  (4

 רווק/ה / נשוי/ה / גרוש/ה / אלמן/ה 
 
 צילום תעודת זהות: לצרף קובץ  (5

 
 מספר טלפון: (6

 
 מספר נייד: (7

 
 דואר אלקטרוני: (8
 
 כתובת מלאה )כתובת קבועה(: (9

 שם הרחוב: 
 מספר בית ודירה:

 מיקוד:
 עיר/ישוב:

 
 (: בזמן הלימודיםכתובת מלאה )כתובת  (10

 שם הרחוב: 
 מספר בית ודירה:

 מיקוד:
 עיר/ישוב:

 
 הלימודים האקדמיים: (11

 לימודים לתואר ראשון/שני:
 מקצוע הלימודים:
 1/2/3/4/5שנת הלימודים:  
 מוסד הלימודים

 
 אישור לימודים: לצרף קובץ (12
 

 מהמוסד הלימודי בו אתה לומד על היקף שכר הלימוד השנתיאישור שכר לימוד: נא לצרף אישור עדכני  (13
 

 פרטים על האחים:  (14
 : 18כמה אחים מתחת לגיל 

 כמה אחים יש לך שלומדים במוסד אקדמי: 
 

 אישור לימודים לאח שלומד במוסד אקדמי: לצרף (15
 

 צילום תעודת זהות של אחד ההורים: לצרף  (16



 
 רכב: (17

 האם יש לך רכב: כן/לא
 סוג הרכב:

 ייצור:שנת 
 

 : כן/לא 2019האם קיבלת מלגה במסגרת פרויקט "הזנק מרכנתיל" בשנת  (18
 

 האם אתה מקבל מלגה השנה ממקום אחר: כן/לא  (19
 

 האם יש לך הכנסה מעבודה כלשהי: כן/לא  (20
 

 אישור הכנסה לסטודנט:  (21
 נא לצרף שני תלושי משכורת ואם אינך עובד , נא לצרף אישור מביטוח לאומי על מעמד לא עובד 

 
 יות רפואיות: יש/איןבע (22
 

 הכנסת הורים / בן זוג: (23
  (בהכנסת בן זוג  0בהכנסת הורים ורווקות לרשום  0סטודנטים נשואים יש לרשום )

 מקצוע האב: 
 הכנסה חודשית של האב: 

 מקצוע האם: 
 הכנסה חודשית של האם: 

 מקצוע בן הזוג: 
 הכנסת בן הזוג:

 
 אישור הכנסת הורים / בעל: (24

תלושי שכר של כל הורה או שומה אם הוא עצמאי או אישור מביטוח לאומי על הורה לא עובד או  נא לצרף שני 

 קצבת נכות או אבטלה כנ"ל גם לבן זוג במקרה של סטודנט נשוי , אישור

 
 למה לדעתך מגיעה לך המלגה:  (25
 

 : אני החתום מטה מצהיר שהנתונים המצוינים בטופס ובמסמכים המצ"ב הינם נכונים (26
 שם מלא: 

 אריך:ת
 
 

 :הערות
 בקשה ללא צירוף כל המסמכים הנדרשים לא תובא לטיפול

 ש"ח  5000היקף המלגה לסטודנטים הינו 
 שעות לקהילה , בהתאם לתנאי ההסכם  80בתמורה למלגה תתחייב לתרום 

 תשובות ימסרו בשבוע הראשון ביוני
 

 
 

 


