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 ל"פרוייקט "סרג - טופס בקשה למלגת לימודים 

 

 בוגרי "סיירת גולני" -עמותת הנמר 
 כללי

 .שירות פעיל במילואים יםמשרתו מלא בפלס"ר גולנישירות ו ת למי ששירתמלגה זאת מיועד -

להיקלט ולהצליח במערכת הלימודים לבוגרי היחידה לעזור היא  ,₪ 5,000, על סך מטרת המלגה -

 ., לצד קידום מעורבות חברתית של הבוגריםהגבוהים בישראל

שכלה ינתנו רק עבור לימודים לתואר ראשון במוסדות המוכרים על ידי המועצה להימלגות  -

 .ינתנו מלגות בעבור מכינותי . לאגבוהה ללימודים בישראל בלבד

 הנחיות

 .בו והקריטריונים הכלוליםהנחיות ה ואת ,טופס הבקשהאנא קרא/י בעיון את  -

 יש למלא את הטופס בדייקנות. -

 .או אישור על לימודים פעילים אישור קבלה ללימודיםעותק בעת הגשת הבקשה וודא שצירפת  -

 באתר העמותהלהירשם כחברי עמותה מוזמנים מועמדים  -

 בחסר לא תידון. בקשה שלא תענה לתנאי המלגה או הלוקה -

 .)לא חובה( ניתן לצרף לבקשה המלצות -

 

 * האם הגשת בקשת מלגה לעמותת הנמר בעבר? כן | לא; האם קיבלת מלגה מאיתנו בעבר? כן | לא

 תאריך תחילת הלימודים _______________________________

 _המוסד האקדמי )שם מלא( ____________________________________________

 /מחלקה  _______________________________________________________1חוג 

 /מחלקה  _______________________________________________________2חוג 

 [או קבלה ללימודים יש לצרף אישור לימודים* ] תואר ______________________________

 :פרטים אישיים .1
 

 _______________________ שם פרטי __________________________שם משפחה 

 שנת לידה _______________מס' תעודת זהות )ישראלית( ____________________  

כתובת להתכתבות )רח', מס' בית, שכונה, עיר, מיקוד(: 

____________________________________________________________________ 

 בבית ______________________   טלפון נייד _____________________________ טלפון 

 פקס _______________________ דואר אלקטרוני ______________________________ 

 שירות צבאי .2
 

 לידיעתך, עם קבלת הבקשה העמותה תפנה ליחידה להשלמת מידע בנוגע לעניין זה. 

 גולני? ______ צוות _________________האם שירתת כחייל/ת בפלס"ר  

האם שירתת שירות מלא? )אם לא פרט(  

__________________________________________ 
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האם השתחררת באופן מלא? )תעודת שחרור/ חל"ת מלא/ טופס טיולים ביחידה(  

 תאריך שחרור: _____________________________ _____________

 מילואים .3
 נך משרת במילואים באופן פעיל, נא פרט ________________________אם אי 

 יחידת מילואים ___________________________ 

 טלפון משרד קישור_________________________ 

 מצב כלכלי .4

 בשנת הלימודים הקרובה הנך מתכוון לגור ב:            

 ____________________________________דירה בבעלותי )כתובת וטלפון(  

 _____________________________________________________ 

 האם בבעלותך דירה שלא תגור בה בשנת הלימודים הקרובה? ______________ 

 בשכירות/מעונות )כתובת וטלפון( __________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 בית ההורים/ קרובי משפחה )כתובת וטלפון( __________________________ 

 _____________________________________________________ 

 אחר )פרט( __________________________________________________ 

תי במשפחתך מאז תאריך שחרורך )גירושין/ נישואין/ פטירה/ לידה( אנא אם חל שינוי משמעו 

ציין ופרט זאת כאן: 

___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

האם יש גורם אחר שצפוי להערכתך להשפיע על מצבך הכלכלי הנוכחי או זה שבעתיד הקרוב?  

)אם כן, פרט(: 

____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

  ות זמניות, שיעורים פרטיים וכד'?כולל עבוד ,עבוד במשך שנה"לאו מתכנן להאם אתה עובד  

 כן/לא

פרט את מקום העבודה שתעבוד בו )שם מקום העבודה, טלפון(  

____________________________________________________________________

____________________________________ 

 ? __________בשנת הלימודים בחודשמתכנן לעבוד כמה שעות הינך  

 מצב משפחתי _____________ מס' ילדים _________ שנת עליה )אם רלוונטי( __________ 

 ___________________________________לפטור מלא או חלקי משכ"ל? ה זכאיהאם את 

: )ניתן רשימה בדף נפרד( אם כן, פרט *מגורם אחר?האם אתה מקבל/ צפוי לקבל מלגת לימודים  

____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
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 ____________________________________________________________________ 

 לידיעתך, חסכון, מענק שחרור ומלגות אחרות לא יקטינו בהכרח סיכוי לקבלת מלגה מהעמותה.*  

 

 לוחות זמנים  .5

 30.9.2017טופס זה בלבד עד תאריך  ושליחתתעשה במילוי הגשת המלגה  -

 Shultziner@gmail.comיש לשלוח במייל לכתובת והאישורים את הטופס  -

 2017במהלך חודש אוקטובר ראיונות קבלה למוזמנים יתקיימו  -

 להשתתף בטקס הענקת המלגות בתאריך שיימסר מבעוד מועדמקבל המלגה על  -

 תחילת תקופת המלגה  1.11.2017 -

 , סיום תקופת המלגה 31.8.2018 -

  ₪ 5,000גובה המלגה  -

והשני בסיום  המלגהעם סיום מחצית שעות המלגה תינתן בשני תשלומים שווים, הראשון  -
 . וכתיבת מכתב תודה לתורם , בכפוף לעמידה בתנאי המלגההשעות

 

 מעורבות חברתית  .6

 . שתוצע לו מעורבות חברתיתיהיה מעורב בפעילות המלגאי  -

תקופת כל שעות ב 48-פחות מלא בסך הכל , ושעות חודשיות 8הפעילות היא מסגרת  -
 .המלגה

 . מילוי שעות ההתנדבות היא חובתו של המלגאי ותנאי לקבלת המלגה -

 המלגאי ימלא את שעות המעורבות החברתית לפי הנחיות העמותה שבמסגרתה הוא יפעל. -

 הדו"ח תויישלח א הפעילות החודשית שביצעטיב דו"ח על כמות השעות ו יימלאהמלגאי  -
 וכן לאחראי מטעם עמותת הנמר.יפעל חראי מטעם העמותה בה הוא לאבסוף כל חודש 

ת בעמותה בה הוא יתנדב על גבי טופס שעות המאשר את \המלגאי יחתים את האחראי -
 קיומן.

, בעמותה הקשר שלו /אשתאישיעמוד בקשר עם  מלגאי שלא יעמוד במכסת השעות או לא -
 מלגתו תופסק.ולא יוכל לקבל את המלגה 

דו"ח סיום פעילות וכן מכתב תודה לתורמים ויישלח לאחראי מטעם עמותת  המלגאי יכתוב -
 הנמר. כתיבת הדו"ח ומכתב התודה הם תנאי לקבלת התשלום השני של המלגה.

 

 הצהרה .7
 

אני החתום מטה  )שם מלא(__________________________________________ מצהיר  

וכי הפרטים שמסרתי בטופס זה הם והתנאים ההנחיות  טופס הבקשה,בזאת כי קראתי את 

נכונים, מדויקים ומלאים. אני מתחייב למסור לעמותה בכתב ובאופן מידי על כל שינוי לגבי מועד 

תחילת לימודי או סיומם לפני תום תקופת המלגה. ידוע לי שמסירת פרטים לא מלאים או אי 

ה. אני מיפה את כוחה של עמותת עדכון העמותה כנזכר כאן יכולים לשמש סיבה לביטול המלג

הנמר לאמת את הפרטים שמסרתי כאן ולפנות ליחידה על מנת לקבל מסמכים נוספים הקשורים 

אלי, לצורך הערכת בקשתי זו, ולצורך זה בלבד. אם אפסיק את לימודי לפני תום תקופת המלגה 

 .ברתית של המלגהתנאי המעורבות החעמוד בלידוע לי שמלגתי תהיה בטלה. אני מתחייב בזאת 

 

_________________                                                             ________________ 

 חתימת מבקש/ת         תאריך 


