לכבוד,
ועדת המלגות
עמותת "מעומק הלב"
קרית טבעון
שלום רב,
אני מבקש/ת לאשר לי מלגת לימודים  /הכשרה מקצועית לשנת הלימודים תשע"ח.

חברי ועד העמותה

ידוע לי שקבלת המלגה מותנית בחובת התנדבות בקהילה כפי שפורסם

קלמר איתן  -יו"ר

ואני מוכן/ה לעמוד בדרישה זו.

בר סימה  -מזכירה

שם משפחה קודם________________ :
שם משפחה__________ :
שנת לידה________________ :
שם פרטי_____________ :
מייל( :באותיות דפוס)
ת.ז _________ :טלפון____________ :
_____________________
כתובת_____________________ :
מען בעת הלימודים________________________ :
שנת לימודים_______ :
מגמת הלימוד___________________ :
שם מוסד הלימודים  /הכשרה מקצועית________ :
שרות צבאי  /לאומי_______ :
מצב משפחתי _______ :ילדים___________ :
האם הנך עובד/ת? ___ מקום העבודה_____________________ :
הכנסותיי (לצרף תלושי שכר) _________ הכנסת בן/בת הזוג (לזוגות נשואים)_________ :
הכנסת הורים (לרווקים .לצרף תלושי שכר )_________________ :
האם הנך מקבל/ת תמיכה? איזו?____________ :
האם אושרה לך מלגה מגורם כלשהו בשנים קודמות? כן( .מ........בשנת / )..........לא
האם קיבלת מלגה מעמותת "מעומק הלב" בעבר? כן (בשנת / )..........לא
האם קיבלת מלגה מעמותה אחרת בטבעון? כן (מ..........בשנת / )..........לא
סה"כ עלות לימודי ______________ בשנה זו.
האם מעוניין/ת להצטרף למלגה מורחבת?  :כן /לא

אברג'יל מרדכי
אדמתי דורון
בן-חמו חדוה
גבע זיוה
גרוסמן מלכי
כרמי חיים
מייזלס רחל
צור אבי
קמינסקי מזל

ועדת ביקורת
ילון דני יו"ר
רפאלי יצחק

מצ"ב אישורים מצולמים בהתאם לטבלת הקריטריונים( :סמן  Vליד האישור הרלוונטי)




אישור סטודנט לתואר ראשון
אישור על גובה שכר לימוד
צילום ת.ז  +ספח





תלושי שכר
גיליון ציונים
תולדות חיים

מכתב הנמקה אישי לקבלת המלגה – יש להתייחס לנקודות הבאות :קורות חיים ,התנדבויות
בעבר ובהווה ,מקורות מימון הלימודים ,אמצעי ניידות (תחבורה ציבורית ,רכב) ,ביקור/שהייה
בחו"ל בשנה האחרונה וכל מה שיכול להוסיף לשיקול דעתנו להענקת המלגה.
הנני מאשר/ת בזאת בחתימת ידי כי כל הפרטים אשר מסרתי על גבי טופס זה נכונים ובמידה
ויימצא חוסר דיוק בפרטים הנ"ל רשאית ועדת המלגות להסיר את מועמדותי ולאחוז בכל
האמצעים אשר יראו לה.
שם______ :

תאריך __________ :חתימה______________ :

רואה חשבון
אורן איתן

יועץ משפטי
עו"ד שילון דן

ת.ד  1060ככר בן גוריון,
קרית טבעון 3601501
טלפקס 04-8411196
tivonlev@gmail.com

