שנה"ל תשע"ט
קרן המלגות

רח' ארלוזורוב  93תל-אביב 6209801

בקשה לקבלת מילגה ללימודים אקדמיים
לסטודנטיות במוסדות המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה* החל משנה ב' בלבד!
* לימודים המקנים תואר אקדמי ישראלי בלבד (תואר ראשון או שני)

עדיפות לסטודנטיות הלומדות מקצועות מדעיים  /טכנולוגיים
עדיפות לסטודנטיות לתואר שני
ניתן להגיש בקשה למילגה ללימודים בהיקף של  75%לפחות( .באוניברסיטה הפתוחה  -לפחות  5קורסים סמסטריאליים בשנה)

דיון בבקשה מותנה בצרוף האישורים הבאים:
שימי לב :א .לא יתקבלו אישורים בנפרד משאלון זה.
ב .הפסקת דמי החברות להסתדרות הכללית החדשה
תבטל את מועמדותך למילגה.
ג .לא יטופל טופס ללא חתימת יו"ר נעמת
באזור מגורייך הקבוע (עפ"י ת.ז).

 .1צילום תעודת הזהות ,כולל הספח.
 .2א .אישור לימודים מהמוסד האקדמי.
ב .קבלה על תשלום ראשון לתשע"ט.
ג .אישור על אחוז שכר-הלימוד השנתי והיקף תוכנית הלימודים.
 .3אישור חברות בהסתדרות הכללית החדשה המהווה חברות
בנעמת.

 .4אישור שירות בצה"ל ,או שירות לאומי  /שירות אזרחי
(שנה מלאה 25 ,שעות שבועיות לפחות).

למקבלות המילגה תישלח הודעה
בסוף חודש יוני .2019

 .5קורות חיים מודפסים בחצי עמוד

* לא תישלחנה הודעות על אי קבלת מילגה

 .6שלושה תלושי משכורת אחרונים שלך (במידה והינך עובדת)

מועד אחרון להגשת הבקשה במרחב נעמת:

פרטי

 31בדצמבר 2018

הסטודנטית (נא לכתוב בכתב ברור  -כפי שמופיע בתעודת הזהות)

שם משפחה (גם באנגלית)

שם פרטי (גם באנגלית)

מען המגורים הקבוע לפי תעודת הזהות

מיקוד

כתובת דואר אלקטרוני
שרות בצה"ל כן

שירות בחיל

משך השרות

מס' טלפון נייד
ארץ לידה

שנת לידה

שירות לאומי  /שירות אזרחי
(חובה לצרף אישור בהתאם לסעיף )4

לא

מצב משפחתי
רווקה

מס' זהות

שנת עליה
כן

משך השרות

לא

מקום עבודתך והיקף המשרה

נשואה

אלמנה

גרושה

חד הורית

מס' ילדים

פרטים על הלימודים
מקצוע נלמד

שם המוסד
בשנה

לומדת לתואר
ראשון

פקולטה

שני

מילגה מ"נעמת" בשנים קודמות?

גובה שכר לימוד לשנה
ראשונה

כן

שלישית

שניה

לא

רביעית

לא תוענקנה מלגות לסטודנטיות שקיבלו מילגה בעבר

פרטים על בני משפחה :רווקות תפרטנה לגבי הורים ואחים ,נשואות לגבי בן הזוג והילדים ,וחד הוריות לגבי ילדיהן.
יחס
הקירבה

גיל

שם משפחה ושם פרטי

שנת
עליה

לומד ב-

עובד ב-

נא לצרף קורות חיים (כולל תפקידך בצבא או בשירות הלאומי  /אזרחי) בחצי עמוד מודפס
כולל כתובת ,טלפון ואי-מייל.
סטודנטית יקרה ,לא יטופל טופס שסעיף זה אינו חתום בו!
חובה להחזיר את הטופס למרחב נעמת המקומי
כל בקשה למילגה חייבת להיות מאושרת ע"י יושבת-ראש נעמת באזור מגורייך,
עפ"י הכתובת הקבועה המופיעה בתעודת הזהות שלך.
ניתן למצוא את רשימת מרחבי נעמת באתרנו באינטרנט
המלצת יו"ר נעמת במרחב:
 .1מאמתת בזאת את תוקף החברות של הסטודנטית בהסתדרות הכללית החדשה (המהווה חברות בנעמת),
ומצרפת את אישור החברות ממירשם החברים ,כנדרש.
 .2הערות:

מרחב

שם היו"רית

חתימה

תאריך

הצהרת הסטודנטית:
הנני מצהירה בזאת שכל הפרטים בשאלון זה הם נכונים ומלאים.
מוסכם עליי שאם בבדיקה יימצא כי אינם נכונים  -תבוטל בקשתי.
שם

חתימה

תאריך

