
  מסיבה כלכליתלחוגים או פעילויות העשרה אחרות טופס בקשת מלגה 
  צור הדסה

 

  :בטרם אתם ממלאים את הפרטים המבוקשים אנא קראו בעיון את התנאים לקבלת המלגה

עבור כל אחד ) מחודש ינואר ועד חודש ינואר(כל משפחה זכאית לקבל סיוע פעם אחת בלבד בשנה קלנדרית  .1

 .מהילדים במשפחה

 .מהעלות של החוג או הפעילות 100%תאשר מימון חלקי ולא מימון של הועדה  .2

 .הועדה שומרת לעצמה לסרב לבקשת המלגה ללא מתן נימוקים מפורטים .3

אם הועדה סירבה למימון ניתן להגיש ערעור וכמו כן ניתן לבקש בקשה נוספת במהלך השנה עבור פעילות  .4

 .אחרת

על ההורה להבהיר לילד את התנאים , ד אינו יודע לכתובאם היל. ה/שימו לב כי יש למלא הצהרת ילד .5

 .ולכתוב בשמו את המבוקש

יש למלא טופס נפרד עבור כל ילד מאחר ואנו , באם הסיוע המבוקש הוא עבור יותר מילד אחד למשפחה .6

 .יחד עם זאת את האישורים המבוקשים ניתן לצרף רק פעם אחת לכל משפחה. דנים בכל בקשה לגופה

  .הכסף שלא נוצלליישוב יוחזר , ה פורשים מהפעילות באמצע השנה/באם הילד: חשוב ביותר .7

  

  

  

  

  

  

  :לבקשה יש לצרף את האישורים הבאים

  .צילום של תעודת הזהות בה מופיעים כל בני המשפחה  .1      

  .או אישור על גובה ההכנסהאחרון צילום של תלוש משכורת   .2      

  חשוב ביותר -)נכות ועוד, קצבת שארים, בטלהא( אישור על מקורות הכנסה אחרים  .3      

  .י ראות עיניכם"אישורים נוספים עפ  .4      

  בקשת המלגה תובא לדיון רק בצירוף אישורים וחתימות כנדרש

  

  פרטים אישיים -' סעיף א

  

  
__________ ______________  __________________  ______________   _________________  

  כיתה          ס"בי          .ז. ת              שם פרטי        שם  משפחה  
  
  
  

_______________  _________ _____________ _________________ _____________________  
  טלפון  בבית        מיקוד      עיר            שכונה        מספר+ רחוב     : כתובת

  

  

 )אתבאם מבוקש סיוע עבור יותר מחוג אחד יש לציין ז(: הפעילות המבוקשת/החוגשם 

_____________________________________________________________  

  

  .זה כי קראתי את התנאים שלעיל והם מקובלים עלייה ב/אני מצהיר

  
 שם ההורה וחתימה:_______________________



  ___________________________________) חיילים+  18ילדים מתחת לגיל + הורים (נפשות בבית ' מס

  

  ______________________________: י/פרט? _______________ האם יש אנשים נוספים הגרים בבית

  

  _________________________________בשכירות / הבית שייך לכם ___________, : יתחדרים בב' מס

  

  _______________________: תאריך עליה לארץ

  

  )מחק את המיותר(לא / כן  ?האם ברשותכם מכונית

  

  לא/ כן : יישובהאם קיבלתם בעבר מילגה מה

  אים בשנית או בשלישיתנשו/ אלמנה/ אלמן/ גרושים/ נשואים: מצב משפחתי של ההורים

  

  )יש לציין את כל ההכנסות מכל מקור(הכנסות   / מפרנסים ' סעיף ב

  טלפון      הכנסה          מקום          עיסוק                      
  בעבודה       ברוטו          עבודה          נוכחי        שם            

  ___________  ________  ____________  _________  ___________  האב

  

  האם

  

___________  

  

_________  

  

____________  

  

________  

  

___________  

  

  מזונות

  

___________  

  

_________  

  

____________  

  

________  

  

___________  

  

  ביטוח לאומי

  

____________________________________________________________  

  

____________________________________________________________  

  

____________________________________________________________  

  

  :קיצבת ילדים

  

  :מקורות נוספים

  

  _________________________________________________: י את הסיבות הכלכליות לבקשה/פרט

  

_____________________________________________________________________________  

  

  ____________________________________: יש לציין זאת בטופס, אם האם עובדת במשק ביתה בלבד

  

  .סיוע כלכליאנו מצהירים בזה שכל הפרטים הרשומים לעיל הינם נכונים ומדוייקים ועל סמך זה מבקשים 

  
________________  __________________  _________________  _______________________  

  תאריך          חתימת   האב        חתימת  האם          ה/הילדחתימת   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

  
  



  
  ה/הצהרת התלמיד –' גסעיף 

  
  :יש למלא על פי האמור על ידם, ה צעירים מכדי לכתוב/התלמיד באם. למילוי על ידי התלמיד או התלמידה

  

 בחוג / מדוע אני רוצה להשתתף בפעילות .1
  
  

__________________________________________________________________________ 
  
  

__________________________________________________________________________ 
 

  
__________________________________________________________________________ 
  
  

__________________________________________________________________________  
  

ת להתמיד בהשתתפות בחוג או בפעילות ואם ארצה לפרוש אעביר הודעה מסודרת בכתב /אני מתחייב .2
 ת/פורש לוועדה ובה נימוק מדוע אני

  
  

  _________________ה /חתימת התלמיד
  
  
  
  

  ועדהלשמוש ה -'סעיף ד
  
  .ח"ש_______או ______ %אושרה מלגה בגובה   .1
  
  .לא אושרה מלגה  .2

                                   ___________________                    
  הדיון ת א ר י ך                                  

  
  :המשתתפים בדיון

  

1. ____________________ 
 

2. ____________________ 
 

3. ____________________ 
 

4. ____________________ 
 

5. ____________________ 
 

6. ____________________ 
 

 
7. ___________________ 

 
8. ___________________  

  
  

  ______________________________________________________________________: הערות
  

 


