
 

 

 טופס בקשה למלגה

 

 פרטים אישיים של התלמיד:

 

 __________       שם פרטי      _________________שם משפחה  _______

 

 ת"ז             _________________         כיתה  ______________________

 

 כתובת _______________________    טל' בבית ___________________

 

 פרטי ההורים:

 

 שם האב _________  מס' ת"ז ___________עיסוק ___________  

 

 ________טלפון ______  _______קום עבודה __________מ

 

 שם האם _________  מס' ת"ז ___________עיסוק ____________

 

 טלפון__________________   _____מקום עבודה ___________

 

 ילדים: 

 עיסוק גיל 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

 מספר נפשות בבית  כולל ההורים___________

 



 הכנסות )ברוטו(

 

 _____________________כנסות האם ה  הכנסות האב ___________________

 

 הכנסות ממקורות אחרים  
 

 ניהול מדמי_____________ 

 תמלוגים ______________ 

 דירה כרש ______________ 

 דיבידנדים______________ 

 קצבה _________________ 

 אחר __________________ 

 

 _______________ הכנסות כ"סה

 

 לא/  כן שקלים מיליון 3 על עולה אינו המשפחה נכסי שווי כי מצהיר הנני

 לא/  כן  נוספות הכנסות לי אין כי בזאת ה/מצהיר הנני

 

 ________         _______ האם חתימת __________          האב חתימת

 

 

 מצב משפחתי

 

 ו"ס .אם כן צרף פניה של ע -האם המשפחה בקשר עם שרות הרווחה כן / לא  

 

 –האם המשפחה נקלעה למצב משברי כגון: פיטורין, מוות, מחלה, גירושין, אחר 

 פרט:

 
 
 
 
 
 

 

 

 חתימה______________________                     אריך________________ת



 את האישורים והמסמכים הבאים:  יש לצרף לטופס הבקשה 

 )ללא אישורים אלו לא יתקיים דיון בבקשות(.

 

o .לשכירים: תלושי משכורת של שלושת החודשים האחרונים 

o רונה.לעצמאים:  אישורי מס הכנסה של השנה האח 

o .למובטלים: אישור על קצבת אבטלה מהביטוח הלאומי 

o .צילום תעודת  הזהות של ההורים, כולל הספח 

o .אישורים על הוצאות מיוחדות של המשפחה 

o  אישור על הנחה בארנונה או כל אישור אחר הקיים. –אישור רשויות 

o .במידה וקיימת נכות במשפחה יש לצרף אישורים רפואיים 

o  מזונות הסכם –לגרושים 

o .פניה אישית בכתב המתארת את הסיבה לבקשת המלגה 

o .למלגת לימודים: תעודת סיום כיתה ט' / חטיבת הביניים 

o תדפיסי בנק של שלושה חודשים אחרונים 

 

 

 

שמה לה למטרה להעניק משירותיה לכל ילד ומבוגר ששירותי  "מרום"עמותת 

העמותה ימצאו כמתאימים לו ועונים לצרכיו מבלי שמחסום התשלום יעמוד 

 , טיולים, מסעותלשם כך עמלה העמותה בגיוס כספים למימון אבחונים בפניו.

 ושכר לימוד לבית הספר.

 

 פי הקריטריונים הבאים: על  תדוןועדת המלגות 

  המתגוררים בבית המשפחהיחסית למס' ילדים  הכנסהגובה . 

  משפחתי/ קושי / משבר מצב 

 קושי מיוחד של התלמיד/ה כגון: נכות, מצב אישי וכו'. /מצב 

  לשנה הרלוונטית. מרום""הסך העומד לחלוקה בקרן מלגות 

 

 

 לתשומת לב,

  01%גיע גם עד עשוי להשיקול דעת הוועדה ול 01%- החל מהמלגה יהיה גובה 

 או בהתאם להנחיות הקרן התורמת.מגובה שכר הלימוד המלא 

  6102מאי  01יש להגיש את הטפסים לא יאוחר מ. 

 לא יאוחר תוך שבועיים מיום ריכוז טפסי הבקשה ובות הוועדה תמסרנה תשו

 .6102יוני  01מיום 


