
 

 
 

  גתשפ"לימודים לשנת  למלגה טופס בקשה
  231.8.2עד  - תלמידים חדשים ;  2.215.07עד  - תלמידים ותיקים ניתן להגיש את הטופס: 

 דון בוועדת המלגותילא י – הנקובעד המועד  האישורים הנדרשיםאליו ולא יצורפו  טופס שלא ימולא במלואו

  פרטי התלמיד  .א
  עורמשך שי  מורה  כלי  גיל  התלמיד/השם 

  
  

        

          

          

  

   סיבת הבקשה:  .ב
  

  

  

  

  

  

   פרטי ההורים:  .ג
אליה תשלח  -  אימיילכתובת   תעודת זהות  שם   

  התשובה לבקשה
  טלפון נייד  טלפון בבית

            אב

            אם

  
  סוג רכב  מקום עבודה  עיסוק  

  ושנת ייצור
 הגשת לשנת שקדמה בשנה ממוצעת דשיתוח ברוטו הכנסה

 ובעלי עצמאים, 106 טופס לצרף יש -  שכירים. )2021( הבקשה
לא  - ללא ציון סכום ההכנסה החודשית  .הכנסה מס שומת -  חברות

  .נוכל לדון בבקשתכם
          אב

          אם

  

  

  

  

ילדים במשפחה עד גיל 
(אנא ציינו את שמות  21

  הילדים והגיל שלהם)

  שם:

  גיל:

  שם:

  גיל:

  שם:

  גיל:

  שם: 

  גיל:

  שם:

  גיל:

  שם:

  גיל:

  :שם

  גיל:

  שם: 

  גיל:

  שם:

  גיל:

 אין למלא! לשימוש המשרד
  

___________תאריך הגשה: ______  
 

__________ חותמת הקונסרבטוריון:  
  

 אין למלא! לשימוש המשרד

  ____________מס' מש'

   ___________מש' שם



 

 
 

 כן     /  לא    האם התלמיד/ה מקבל/ת מלגה ממקור אחר?  .ד
  :פרטלבמקרה וכן נא 

    שם הגוף:

    סכום המלגה:

  

  

  מקורות הכנסה נוספים:  .ה

  סכום ש"ח ממוצע חודשי  מקור  סכום ש"ח ממוצע חודשי  מקור

    קצבה /פנסיה/פיצויים  7    ביטוח לאומי  1

    הבטחת הכנסה  8    קצבת שארים  2

    השלמת הכנסה  9    קצבת נכות  3

  ומתנות תמיכות  10    שכר דירה  4
  בני משפחהמכולל 

  

בידנד, שוק י(כגון ריבית ד :אחר  11    / מ. הביטחון צה"ל  5
  )ההון וכד'

  

          מזונות  6

  קבל כל תקבול מאחד מהמקורות הנ"ל.מצהיר בזאת כי אינני מהריני  (  )נא לסמן:  –במידה ואין   12

  

  כן   /  לא  האם בית המגורים הקבוע שלכם בבעלותכם?   .ו
  
  

 כן  /  לא   נכסי נדל"ן נוסף על בית המגורים הקבוע? בבעלותכם במישרין או בעקיפיןהאם   .ז
  ה וכן נא לפרט:מידב

  

  

  :לבקשה זו חובה לצרף את המסמכים הבאים  .ח
  )לכל הורה בנפרד ,ללא צירוף כל המסמכיםועדה לא תדון בבקשתכם וה(

  לשנת המס הקודמת ושלושה תלושי שכר אחרונים של כל אחד מההורים. 106שכירים: טופס  

 1301טופס  –: שומת מס הכנסה אחרונה והעתק הדוח השנתי כפי שהוגש לשנה הקודמת בעלי חברה/עצמאיים.  
 העבודה האחרונה. במקרה של אי עבודה, אנא צרפו את הטפסים הנ''ל לשנת 

  שמות הילדים. מצויניםיש לצרף צילומים של ספח ת"ז בו 

 1514 טופס( ושכר העסקה תקופת על המעסיק אישור לצרף נא עבודה אי של במקרה.( 
 .במקרים מסוימים ועדת מלגות תהיי רשאית לבקש דפי חשבון בנק לשלושה חודשים אחרונים  

  
  



 

 
 

ל הינם מלאים ונכונים וכי אין לנו מקורות הכנסה כלשהם זולת האמור הרינו מצהירים בזאת שכל הנתונים הנ"
  לעיל. אנו מבינים כי הוועדה תפסול את בקשתנו במידה והטפסים לא ימולאו במלואם.

  
    שם: 

    תאריך:

  :כתובת מגורים
  

    חתימה:

  


