קרן מלגות ללימודים אקדמיים לחיילים משוחררים ע"ש בתיה עמיר ז"ל
בקשה לקבלת מלגה
 .1אני הח"מ מבקש/ת לקבל מלגה מקרן מלגות ללימודים אקדמיים לחיילים משוחררים ע"ש בתיה
עמיר ז"ל (להלן"-הקרן") למימון לימודי האקדמיים.
 .2פרטים אישיים:
1

שם משפחה

2

שם פרטי

3

מספר תעודת זהות

4

תאריך לידה

5

כתובת  +מיקוד

6

מספר טלפון

7

תאריך גיוס לצה"ל
תאריך שחרור מצה"ל

8

מעמד אישי (רווק/ה ,נשוי/נשואה)

9

כתובת אימייל

 .3מקום ומסלול הלימודים:
הנני סטודנט/ית לתואר ראשון באוניברסיטת_________________________________
ולומד/ת בפקולטה/חוג ____________________________בשנה _______________
 .4נא לצרף לבקשה זו (בכתב ידך) פירוט הנימוקים המצדיקים לדעתך ,קבלת המלגה (כולל נימוקים
כלכליים).
 .5אני מצהיר/ה בזה כדלקמן:
א .לא קיבלתי כל מלגה מכל גוף ו/או כל מוסד אחר למימון לימודי באוניברסיטה.
ב .ידוע לי כי סכום המלגה שאקבל ,אם אקבל ,הינו בסך של ( ₪ 3,000שלושת אלפים ש"ח).
ג .ידוע לי כי הגשת בקשה זו על ידי לא תחייב את מנהלי הקרן ליתן לי מלגה ,וכי מנהלי הקרן
יחליטו עפ"י שיקול דעתם הבלעדי באם תינתן לי מלגה ,וכי לא יהיו לי טענות ו/או תביעות נגד
מנהלי הקרן בכל מקרה בו לא אקבל מלגה.

ד .ידוע לי כי אם מנהלי הקרן יודיעו לי כי הנני זכאי/ת לקבלת מלגה ובמידה שלא אגיע למנהלי
הקרן לקבלת סכום המלגה תוך שלושים יום מהיום בו יודע לי על זכאותי לקבלת המלגה ,יהיו
מנהלי הקרן זכאים להעביר מלגה זו לאדם אחר ,ולא יהיו לי טענות ו/או תביעות כלפי מנהלי
הקרן בכל ענין הקשור לכך.
ה .ידוע לי כי במידה ואקבל מלגה כנ"ל אאשר בחתימתי את דבר קבלת המלגה בנוסח שיקבע על
ידי מנהלי הקרן.
ו .ידוע לי כי אם לא אמלא את כל הפרטים האמורים בבקשה זו ו/או לא אצרף לבקשה את כל
המסמכים האמורים בסעיף  6להלן ,לא ידונו מנהלי הקרן בבקשתי זו.
 .6אני מצרף/ת לבקשתי זו מסמכים אלה:
א .פירוט הנימוקים כאמור בסעיף  4כנ"ל.
ב .צילום תעודת זהות
ג .צילום תעודת שחרור מצה"ל
ד .אישור לימודים מאת האוניברסיטה בה הנני לומד/ת
 .7אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזה כי כל האמור בבקשתי זו ובפירוט הנימוקים כנ"ל ,הינו אמת.

ולראיה באתי על החתום
_________________
תאריך

____________________
שם מלא

__________________
חתימה

נא לשלוח את הבקשה על כל נספחיה ,בקובץ אחד ( ,(PDFבאימייל לכתובות:

ayala.fleker@gmail.com
yairo71@gmail.com

