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הוראות למילוי טופס בקשת מלגה לשנה"ל תשע"ו לתלמידי תואר שני

תואר שני
את הבקשות נא לשלוח למדור מלגות עד יום שני  ,כ' בחשוון
תשע"ו  2 ,בנובמבר  2015או למסרם אישית במרכז שמ"ע שבבניין
 ,502/19אזור מורשת ישראל.
א .זכאים להגיש בקשה למלגה רק סטודנטים במעמד מן המנין הלומדים בתכנית מלאה במסלול
עם תזה ,תלמידי שנה ראשונה או שנייה .תלמידי שנה שנייה יטופלו רק לאחר אישור הצעת
המחקר שלהם.
ב .נא לצרף אישורים מתאימים על גובה ההכנסה בכל מקום שבו נדרשת לציין הכנסה .הוועדה
עשויה לדחות בקשותיהם של סטודנטים ,שלא צירפו אישורים או שלא מילאו את הטופס
כראוי .כל האישורים בגודל  A4בלבד.
ג .יידחו על הסף :א .תלמידים במסלול בלי תזה (פרט לחריגים); ב .תלמידי השלמות; ג.
סטודנטים הלומדים ל M.A.-נוסף; ד .תלמידים הלומדים חלקית; ה .תלמידי שנה ג' ומעלה.
ו .תושבי חו"ל .ז .תלמידים המקבלים מימון ממקור אחר .ח .בעלי ממוצע  B.A.פחות מ – .80%
ד .תלמידי הפקולטות למדעים מדויקים  ,הנדסה ,מדעי החיים ורפואה אינם רשאים להגיש
בקשה למלגה.
ה .ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה בתוך חודש ימים מיום קבלת התשובה לבקשה.
ו .במקרה של הפסקת לימודים – תבוטל המלגה.
ז.

סטודנטים ,שסיימו את לימודי ה  B.A.-באוניברסיטה אחרת ,יצרפו אישור על ממוצע B.A.

ח .אם טרם נתקבלת ,בקשתך תובא לדיון רק לאחר קבלתך ,אם יישאר כסף בתקציב.
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ת ש ע" ו

בקשת מלגה לשנה"ל

לתואר שני
מ ח ל ק ה_________________ :
מסלול :עם תזה
שנת התחלת לימודים בתואר שני :תשע" ___.

לשימוש משרדי:
החלטה:
תאריך:
חתימה:
ממוצעים:
ב.א.
מ.א.
שכ"ל:

אקדמי
כלכלי
כללי

חלק א':
שם משפחה_________________ :שם פרטי:
מצב משפחתי :ר  /נ  /ג  /א .שנת לידה:

ת.ז.

ארץ לידה :

.

שנת עלייה:

.

ארץ לידת אב ___________ :ארץ לידת אם.____________ :

האם הינך מקבל מלגה ממקור אחר או מימון שכ"ל מגורם כלשהו? כן/לא .
סכום המלגה__________:מקור המלגה._______ _______________ :
יש לעדכן גם במהלך השנה.
מען קבוע_ _____________ :מיקוד

טל'

מען להתכתבות ____________________ :מיקוד

טל' נייד_________:
.

טל'

דוא"ל_______________________________________ :
נושא הצעת המחקר (אם יש) :בעברית._________________________________ :
באנגלית.______________________________________________________ :
שם המנחה_______________________ :
בעל תואר ראשון במקצוע

 .מאונ' _________משנת

.

שירות בצה"ל :כן  /לא .קרבי/לוחם :כן  /לא .תומך לחימה :כן  /לא.
 .חייל __________יחידה_________ :
תאריך שחרור .________ :דרגה
נא לצרף תעודת-לוחם או תעודת-שחרור(לוחמים ותומכי-לחימה בלבד) ולמלא טופס מועמדות
לחיילים קרביים או תומכי לחימה ,שנמצא באתר האינטרנט.
שירות לאומי:כן  /לא .מס' שנים_________ :
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חלק ב':

חובה לצרף תלושי משכורת שלך ושל בן  /בת הזוג .כל האישורים בגודל A4

בלבד.

 .1האם הינך עובד ? כן /לא .מקום העבודה__________________ :טל' _________.
היקף משרה ____________ :הכנסה חודשית ברוטו:
או טופס 106
 .2בבעלותי או בבעלות בן  /בת זוגי דירה :כן  /לא ,מס' חדרים.____ :
 .3בבעלותי או בבעלות בן  /בת זוגי רכב .כן /לא .ש .ייצור:
 .4אחים ואחיות עד גיל ________ : 18חיילים בסדיר:
.5

לנשואים ובעלי משפחות:

.נא לצרף תלוש שכר אחד

 .דגם:

.

.

שם בן/בת הזוג._________________ :

האם בן/בת הזוג עובד/ת? כן  /לא .מקום העבודה _____________ :טל'
היקף משרה ___________ :הכנסה חודשית ברוטו:
או טופס 106
.
 .6ילדים עד גיל ________ : 18חיילים בסדיר:

.

 .נא לצרף תלוש שכר אחד

 .7פרטים על ההורים (חובה למלא סעיף זה ,כולל הכנסות ,אין חובה לצרף אישורים):
שם האב ______ מקום עבודתו:

 .הכנסה:

.

שם האם ______מקום עבודתה:

 .הכנסה:

.

 .8מצב מיוחד :נכה :כן/לא .נפגע פעולת איבה :כן/לא .משפחה שכולה :כן/לא.
הערות:

במקרה של שינוי במצב הכלכלי או כל שינוי אחר ,יש להודיע על כך מיד לוועדה באמצעות הדוא"ל.

הצהרה :הריני מצהיר ,כי מסרתי את כל הפרטים הנוגעים לי ,והינם נכונים .ידוע לי ,כי מסירת
פרטים לא נכונים יכולה לשמש סיבה לביטול הסיוע ולהעמדה לדין משמעתי ולתביעה כספית
נגדי .אני מייפה בזאת את כוחה של האוניברסיטה לבדוק כראות עיניה את הפרטים ,שמסרתי
בטופס זה ובמכתב הלוואי ,דרך משרד חקירות פרטי או בכל דרך אחרת ,ולשם כך אני מוסר בזה
ויתור מלא על פרטים אישיים אחרים לכל גוף ,שממנו תבקש האוניברסיטה או נציגה פרטים
הקשורים בי.
הריני מתחייב לעדכן את הוועדה על כל מלגה אחרת שאקבל.
שם:

חתימה:

תאריך:

.
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