משרד החינוך והתרבות
ה-גף להכשרת עובדי הוראה
בקשה לאישור מלגה )מותנית( מועדפת/מעוף/רגילה
שנה"ל תשע"____ _____20

שם השלוחה________________:

 .1שם המוסד :מכללת "גבעת ושינגטון"
 .2הנני מבקש/ת לאשר לי מלגה )מותנית(.
חלק א':

)ימולא ע"י הסטודנט/ית(

 .3פרטים אישיים:
 (1מס' ת.ז________________________: .
סוג תעודה:

(2

 - 1דרכון

 - 0תעודת זהות

 - 9אחר_________________

 (3שם משפחה__________________
 (4שם פרטי____________________
 (5מין:

 - 1זכר

 - 2נקבה

 (6שם משפחה קודם___________________
 (7מצב אישי:

 -1רווק/ה

 - 2נשוי/ה/

 - 3אלמן/ה

 - 4גרוש/ה

 (8מס' ילדים_________________
 (9כתובת :רחוב________________ מס' בית_______ ישוב_____________ מיקוד___________
 (10טלפון______________________
 (11נייד_______________________
 .4מסגרת לימודים:
 .(12אני לומד/ת במסלול ובהתמחויות הבאים) :סמן ב X -במקום המתאים(
מסלול
גיל הרך
יסודי
חט"ב
בין מסלולי
0B

התמחות
כוללות
יהדות/מקרא
חינוך מיוחד
אנגלית
מתמטיקה
חינוך גופני
ספרות
1B

שנה פדגוגית
א
ב
ג
ד
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 .5פרטים על בני המשפחה:
 (13מס' נפשות כללי בבית_____________
 (14מס' אחים אחיות עד גיל ) ___________ :18צרף/י אישורים מתאימים(
(15
שם משפחה
שם פרטי
מס' תעודת זהות
תאריך לידה
ארץ לידה
יבשת
השכלה
מס' שנות לימוד
עובד כן/לא
שכיר/עצמאי
משרה מלאה/חלקית
אחר  -פרט

אבא

בעל/אשה

אמא

2B

 .6פרטים נוספים:
 (16מימון שכ"ל ממקורות שאינם עצמאיים/משפחתיים:

1
2

מלא
חלקי

 (17מרחק נסיעה ממקום המגורים למוסד הלימודים )בכיוון אחד(:
3

עד  40ק"מ

מגורים בעת הלימודים ב:

2

בין  40ל 100 -ק"מ

3

מעל  100ק"מ

3
2
3

בית הורים
פנימיה/מעונות
שכירות

4
5
6

דירה פרטית
טרם החליט/ה
אחר

ידוע לי שבקשתי זאת תיבדק על יסוד נתונים אישיים ותכנית לימודים שהמצאתי למזכירות המוסד בו אני
לומדת בשנת הלימודים תשס"____.
ידוע לי כי אישור המלגה המותנית יהיה בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידכם.
ידועים לי תנאי קבלת המלגה המותנית ותנאי החזרתה.
הנני מצהיר/ה בזאת שכל הפרטים שמסרתי בטופס הרישום/חידוש הרשמה/בקשה לאישור מלגה )מותנית( הם
נכונים ומלאים.
תאריך_____________________:
חלק ב':

חתימת הסטודנט/ית____________________________

)לשימוש מזכירות המוסד(

פרטי התלמיד/ה נבדקו ונמצאו נכונים.
הפרטים האישיים והלימודיים הוקלדו ברשומה הממוחשבת של הסטודנט/ית
המלצת וועדת המלגות המוסדי_________________________________________________________
תאריך______________________

חתימת הדיקאן______________________

תאריך______________________

חתימת הממונה למינהל תלמידים_________________________
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