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 מדור מלגות

  ג"בקשה למלגת לוחמי מילואים לשנת הלימודים תשע
 

 : הבהרות
 

 בלבד' ב-ו' תואר שני בשנים א תואר ראשון ותלמידי טופס זה מיועד לתלמידי. 

 פעיל וחברות באגדות  הוכחת שירות מילואים, תנאי הסף לקבלת המלגה הם שירות בתפקיד לוחם
 .ג"ל תשע"הסטודנטים בשנה

  ל תעודת משרת "תעודת שחרור מצה, תעודת לוחם: הבאים ולהגישו בצירוף האישוריםהטופס יש למלא
קומה )בדלפק האקדמי של אגודת הסטודנטים , 2102-2102מילואים פעיל ואישור ימי מילואים לתקופת 

 .00:11בשעה  20.5-לא יאוחר מ( שלישית בבית הסטודנט

 מ "למלגת סיוע של דיקנאט הסטודנטים או של הרל (דרך הפורטל) אינטרנטית להגיש בקשה בנוסף יש
 בשעה 20.5עד ה. מ"ולהגיש את האישורים לפי הנחיות מדור מלגות או הרל, (בהתאם לתואר הנלמד)

00:11 

 מ"רלוה הסטודנטים טאדיקנ, על ידי נציגי אגודת הסטודנטים תקבלההחלטה אודות מקבלי המלגות ת . 
 :פרטים אישיים

 ג"ל תשע"חבר באגודת הסטודנטים בשנה 

 נקבה    זכר : מין   ____________________: שם משפחה ________________: שם פרטי

     :כולל ספרת ביקורת. ז.ת' מס

  -: טלפון / /: תאריך לידה 
 

 ____   ________________@______________________: דואר אלקטרוני
 

  :ג"תשע ל"בשנה פרטים על לימודי התואר
 (. הקף בעיגול את הנכון) שני/ראשון : סטודנט לתואר

 

 .'שנה ד' שנה ג  'שנה ב 'שנה א : (BA/MA)שנה אקדמית 
 

 :פרטים אודות השירות הצבאי
 

/  /: תאריך שחרור /  /  : תאריך גיוס

 _______________: דרגת שחרור       : מתוכם בתפקיד לוחם : כ חודשי שירות"סה
 ___________________: החייל בו שרתת _____________________: ירות צבאיבש 1 תפקיד
___________________: החייל בו שרתת _____________________: בשירות צבאי 2תפקיד 

  

 : 2013כ ימי מילואים בשנת "סה               : 2012כ ימי מילואים בשנת "סה
ל תעודת משרת מילואים פעיל ואישור ימי מילואים לתקופת "תעודת שחרור מצה, תעודת לוחם: צרף 

2102-2102. 
 

 (:משוחרריםלא כולל פיקדון לחיילים )ל "גורמים המסייעים במימון שכ
 

 : % אחוז הסיוע ביחס לשכר הלימוד מהו__________________________ _______:ציין 
 
 

 

 לא/ כן: בעברללוחמים מאגודת הסטודנטים  מלגת האם קיבלת
 

 .מלאים ומדויקים, הנני מצהיר בזה כי כל הפרטים שציינתי בבקשה זו הם נכונים 

 ______________: חתימה           /  /  : תאריך


