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בקשה לקבלת מלגת לימודים
על פי נוהל הענקת מלגות השכלה גבוהה¨ השלמת השכלה¨ הכשרה וקידום מקצועי
אני הח¢מ מגיש בזאת את בקשתי לקבלת מלגת לימודים מארגון נכי צה¢ל Æאני מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים שמסרתי במסגרת טופס זה והנספחים לו הינם נכונים ומלאיםÆ
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
בנוהל זה Æאני מצהיר כי הובהר לי שאני רשאי לעין בנוהל טרם לחתימתי על בקשה זו¨ וכי ככל שביקשתי לעיין בו¨ אכן ניתנה לי האפשרות לעשות כןÆ

מילוי כל הפרטים בטופס זה הינו חובה Æמילוי חלקי עלול להביא לפסילת הבקשה
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