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  אילתבגוריון -של אוניברסיטת בןבקשה למלגת השלמה 
    

           _____________: ____.ת.ז___  ______ ____ _  שם פרטי: __שם משפחה: _______        
 ____________ טלפון נייד :  ____שנת לידה: ______    

 _____.תש_  ה"להתחלתי לימודי בשנ   __  _________ ___________כתובת: ________

 . __:  __ ______________  שנה: _______ תכנית / מסלול לימודיםלומד/ת ב אני

 . ___: __ב'בסמסטר   "זמס' נק       ._ __: __ "ז בסמסטר א'מס' נק

תעודת תושב אילת / חבל  , / שירות לאומי תעודת שחרור מהצבא יש לצרף: צילום ת.ז.,  •

  .אילות

לכתובת המייל:   08:00 בשעה  22.3.2021עד  והמסמכים למלגהיש להגיש את הבקשה  •

ronitco@bgu.ac.il . 

 .   פרט______________. כן / לאפעילות חברתית אחרת?    / יקט פר"ח ת בפרו /משתתף

 ___. __חברתית _הפעילות  במס' שעות שבועיות 

 _______סכום המלגה שאושרה  . האם קבלת מלגה מטעם דיקן הסטודנטים? כן / לא

 
    תש"פ      טתשע"האם קיבלת מלגת השלמה בשנים קודמות? 

לשהוא, מחוץ כלהשתתפות במימון לימודי לגורם ואושרה בקשה , בתשפ"א, האם הגשת השנה 

 :הקף בהתאם . לאוניברסיטה

 . משרד החינוך   5   . קרן גרוס4. קרן רש"י  3  טחוןי. משרד הב2. לא  1

   _________.אחר, פרט ___________ 8משכילה  . 7אימפקט  / . מפעל הפיס/דלק6

 ___ )צרף אישור(. __ המימון _  % ציין את 

 

 מס. סניף ______ מס. חשבון _____________ פרטי חשבון בנק : בנק ________ 

 כי אני מסכים/ה  לתוכנו. כי קראתי את תקנון המלגות המצ"ב ו ,הריני מצהיר/ה בזאת

 יקים. ים שציינתי בבקשה זו נכונים ומדובזאת שכל הפרט ה/אני מצהיר

  לביטול מלגות למשך כל שנותהינה עילה  מספקת יקים מסירת פרטים לא נכונים ו/או לא מדו ידוע לי ש

 באוניברסיטה ולנקיטת צעדים משפטיים נגדי.   לימודי

  תחולתימים מיום   10תוך  זו בשיחול בפרטים שמולאו בבקשה  על כל שינוי להודיע ת/אני מתחייב 

שינוי בפרטים  האו שלא דיווחתי על  ו/ידוע לי שאם יתברר שהפרטים שמילאתי אינם נכונים   השינוי. 

שלל  ייהיה עלי להחזיר כל סכום שאקבל כמלגה ות או שלא אסיים התואר בקמפוס אילת, שמילאתי,

 מבלי לפגוע בזכות להעמידני לדין משמעתי באוניברסיטה.   וזאת זכותי להגשת בקשות נוספות

את הפרטים שמסרתי בטופס זה,   ,כראות עיניה ,טה לבדוקיאני מייפה בזאת את כוחה של האוניברס 

 בכל דרך שתראה לנכון. 

 

 חתימה:_________________ ___               _________ _ תאריך:

  

http://www.bgu.ac.il/eilat

