
 

 
 

 שיקום שכונות חברתי –טופס בקשה למלגה לקידום מקצועי 
 

 שנייה(: \שנת לימודים: )ראשונה  מוסד לימודים:

 הקורס\שם ההכשרה
 מסלול הלימודים:\

 עלות שכר לימוד לשנה:

 
-נא לסמן ב מצב משפחתי

X 
' נפשות המתגוררות מס 

 בבית מבקש המלגה:
)כולל הפונה, רווקים עד 

, חיילים בשירות 22גיל 
 חובה + שירות לאומי.(

נא לסמן 
 X-ב

 X-נא לסמן ב השכלה 

  גרוש ללא ילדים \רווק

  שנות לימוד 8עד 
  9-10  3עד   בן זוג עובד –נשוי 
  11-12  4-5  בן זוג שאינו עובד –נשוי 

  בגרות  6-8  נשוי+ילד

  על תיכונית  +9  + ילד שגרו\חד הורי
  (22מספר ילדים נוספים )עד גיל 

 

 שם משפחה
 
 
 

 מין שם פרטי
 ז / נ

 מס' ת.ז. כולל ספרת ביקורת 
 

/   /   /   /   /   /   /   /   /   / 

 מצב משפחתי תאריך לידה
 ר / נ / ג / א

 בביתמס' נפשות 

 כתובת מגורים
 

 כתובת מייל )נא לרשום בכתב ברור(

 : _____________________טלפון בבית: ______________________  טלפון נייד                                     

 הכנסות )ברוטו( של כל אחד מבני המשפחה המתגוררים עם הפונה:
 בחישוב ההכנסה לנפש, יובאו בחשבון רק מרכיבי שכר קבועים ללא ביגוד, הבראה וכו'. 

אישורי הכנסה של כל אחד מבני המשפחה כגון: משכורות אחרונות ו/או קצבאות ביטוח לאומי.  לחילופין  3נא לצרף צילום 
 אישור לאי קבלת גמלה.

מקום  שם 
 עבודה

שכר ברוטו / 
 פנסיה 

הכנסות 
 נוספות 

קצבאות ביטוח 
 לאומי

 לשימוש המשרד     
 סה"כ  הוגשו  הכנסות 

       מבקש המלגה

       אב

       אם

       בן/בת זוג

אחר )כל נפש נוספת 
 המתגוררת בדירה (

      

       אחר

סה"כ הכנסות 
 משפחה

      

  לאומי:שירות \שירות סדיר  X-נא לסמן ב עולה  X-נא לסמן ב מצב סוציאלי

שנים  5עד   מחלה/נכות
 בארץ

 –שירות מילואים פעיל  
מספר ימי מילואים )בשנה שקדמה 

 להגשת
 הבקשה(

 

 

 
מחלה/נכות בן משפחה 

 )קרבה ראשונה(
שנים  6-7 

 בארץ
שעות  4התנדבות בקהילה )לפחות  

 בחודש(
 

שנים  7מעל   מצב סוציאלי מיוחד
 בארץ

הלימוד מרחק מקום מגוריך למוסד  
 בק"מ

 

מספר סטודנטים/לומדים 
 נוספים במשפחה

  מספר שעות לימוד שבועיות 



 
 

  פרטים נוספים :

  תאריך תחילת הלימודים

  תאריך סיום הלימודים 

  כתובת דוא"ל 

  טלפון נייד / רגיל

 הקורס / ההכשרה אושרו על ידי:
.משרד 1

 הת.מ.ת.

.משרד 2

 החינוך

.משרד 3

 הבריאות

 .אחר4

_______ 

 מלגות ממקור נוסף )עבור ההכשרה הנוכחית ( :     כן  /  לא  

 במידה וכן, נא פרט:     

 הערות: : גובה המלגה : מקור המלגה

1. 1.  

2. 2.  

3. 3.  

  כן /לא:  האם קבלת מלגות בעבר במסגרת שקום שכונות

במידה וכן, נא פרט שנה, קורס וסכום: 

_____________________________________________ 

 
 

 נימוקים לבקשה :
 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 מדוע בחרת במסלול לימודים זה? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 במה יסייעו לך הלימודים בהמשך?

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 במה היית מעוניין לעסוק בעתיד?

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

תי אני החתום)ה( מטה מאשר)ת( ומצהיר)ה(  בזה כי כל הפרטים שמסרתי לעיל  והמסמכים שצרפ   

 הם נכונים, מלאים ומעודכנים.

 
 

____________     ________________      ________________          _________________ 
 תאריך                           חתימה                          מס' ת. זהות                  שם/משפחה מבקש מלגה               



 
 
 
 
 

 וספח, כולל צילום ברור של תמונת המועמדצילום ת.ז  

נא לצרף  צילום תעודות זהות של אחד ההורים כולל  ספח פרטי אחים עד גיל   -לרווק/ה המתגורר בבית הורים  

 נא לצרף צילום תעודת זהות של בן/בת הזוג.  –.     לנשוי/אה 22

 אישור על שירות בצה"ל או שירות לאומי 

 אישור על שירות מילואים פעיל במהלך השנה שקדמה לבקשה.  

אישור לימודים חתום בחתימה וחותמת של מוסד לימודים הכולל:  שם הקורס או ההכשרה הנלמדים, כתובת  

 המוסד, גובה שכר לימוד, מס' שעות לימוד בשבוע , תאריך תחילה וסיום הלימודים

 תי אחר על הכרה בקורס / הכשרה הנלמדים. נא לצרף אישור משרד הת.מ.ת. או משרד ממשל 

 קבלות המעידות על תשלום שכר לימוד. 

נא לצרף אישור מלשכת הרווחה, אישורי נכות / מחלה שלך או של בני משפחה מקרבה  –לגבי המצב הסוציאלי  

 או/ו כל מסמך נוסף שתומך בבקשהראשונה 

ים  מביטוח לאומי, דוח סוציאלי, תעודת גירושין, , אישורםורלוונטי יש לצרף אישורים רפואיי במידה -שונות 

 סטודנט אישור 

 

 : רווק

אישור שומה ממס הכנסה לשנה -.לבעלי הכנסה מעסק/עצמאים106תלושי שכר אחרונים או טופס  3-הכנסת אב 

 האחרונה. במידה ואינו עובד אישור מביטוח לאומי.

אישור שומה ממס הכנסה לשנה -ה מעסק/עצמאים.לבעלי הכנס106תלושי שכר אחרונים או טופס  3-הכנסת אם 

 האחרונה. במידה ואינה עובדת אישור מביטוח לאומי.

 

 :סטודנט נשוי

אישור שומה ממס הכנסה -.לבעלי הכנסה מעסק/עצמאים106תלושי שכר אחרונים או טופס  3 –הכנסת סטודנט  

 לשנה האחרונה. במידה ואינו עובד אישור מביטוח לאומי.

אישור שומה ממס -.לבעלי הכנסה מעסק/עצמאים106תלושי שכר אחרונים או טופס  3 -הבעל הכנסת האישה/ 

 הכנסה לשנה האחרונה. במידה ואינה עובדת אישור מביטוח לאומי.

 

 

 עדת מלגות.וטופס בקשה שלא צורפו אליו כל האישורים הנדרשים לא יובא לדיון בו

 

 בהצלחה !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 )לשימוש משרדי( אישור קבלת טפסים

 הריני לאשר את קבלת טופסי מלגת שיקום שכונות                                בתאריך: ________________ 

 על שם הסטודנט: _______________________     מספר ת.ז : __________________________     

 שם מקבל הטופס+ חתימה: _______________                                                      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 )יימסר לסטודנט( אישור קבלת טפסים

 בתאריך: ___________                                     2015לשנת  הריני לאשר את קבלת טופסי מלגת שיקום שכונות

 על שם הסטודנט: _______________________        מספר ת.ז : _________________________        

 שם מקבל הטופס+ חתימה:_______________                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


