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Æטופס זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מיועד לגברים ונשים כאחד

 Æאני מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים שמסרתי במסגרת טופס זה והנספחים לו הינם נכונים ומלאים Æאני הח¢מ מגיש בזאת את בקשתי לקבלת מלגת לימודים מארגון נכי צה¢ל

כמו כן הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים כי על בקשה זו יחולו הוראות נוהל חלוקת מלגות התקף במועד חתימתי על בקשה זו¨ וכי בקשתי תיבחן בהתאם לקריטריונים הקבועים 

Æכן לעשות  האפשרות  לי  ניתנה  אכן  בו¨  לעיין  שביקשתי  ככל  וכי  זו¨  בקשה  על  לחתימתי  טרם  בנוהל  לעין  רשאי  שאני  לי  הובהר  כי  מצהיר  אני   Æזה בנוהל 

מילוי כל הפרטים בטופס זה הינו חובהÆ מילוי חלקי עלול להביא לפסילת הבקשה

אÆ סוג הבקשה

                          בקשה רגילה

                          בקשה חריגה מהסיבה∫

                          בקשה מוגדלת מהסיבה∫
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מלגת לימודים        מלגת עידוד למידה
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האם קיבלת או אתה עתיד לקבל מלגת לימודים כלשהיא בגין שנת 
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סכום ששולם בפועל

מימון מגורם כלשהו
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חתימהחתימה שם
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Æטופס זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מיועד לגברים ונשים כאחד

צד זה לשימוש הארגון בלבד

יש לדחות את הבקשה מהנימוק∫

הועדה ממליצה לאשר את הבקשה בסכום של                                   ש¢ח

הבקשה עומדת בקריטריונים הקבועים בנוהל המלגות לצורך אישור על ידי יו¢ר ועדת המלגות הארצית¨ ומאושרת 

Æבגובה של                              ש¢ח

Æהבקשה מועברת לדיון ואישור ועדת המלגות הארצית¨ בהתאם לנוהל

לדחות את הבקשה מהנימוק∫

Æלהמליץ על אישור הבקשה בסכום                              ש¢ח

בÆ המלצת ועדת המלגות המחוזית

גÆ החלטת יו¢ר ועדת המלגות הארצית

דÆ החלטת ועדת המלגות הארצית

ועדת המלגות המחוזית שהתכנסה ביום                          החליטה∫ 

חברי הועדה הנוכחים בישיבה שבה נדונה בקשה זו∫

הערות∫

הערות∫

תאריך

מועד כינוס ועדת המלגות הארצית∫

לאחר בדיקת הבקשה הוחלט∫

הבקשה אושרה ע¢י יו¢ר ועדת המלגות הארציתØועדת המלגות הארצית ביום 

חתימת יו¢ר ועדת המלגות הארצית
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אÆ חוות דעת יו¢ר המחוז
אני

חתימהתאריך

יו¢ר מחוז

Æהנכה קיבל עד כה               מלגות לימודים Æ±

Æהבקשה מולאה כנדרש וצורפו אליה כל המסמכים הנדרשים Æ≤

Æמוגדלת  בסכום של                   ש¢ח Ø חריגה Ø עידוד למידה  מסוג רגילה Ø אני ממליץ לאשר בקשה למלגת לימודים Æ≥

מאשר בחתימתי כדלקמן∫

תפקידשם


