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 מלגת הצטיינות ליתומי פעולות איבה הלומדים לקראת תואר ראשון 
  קרן לזכרו  -הקדש יצחק פרנקל ז"לע"ש 

 
 

 :המלגהקריטריונים לקבלת  .1

כאשר אמו או  מהורה אחד איבהפעולות  /תםיתורק לותינתן אך  ההצטיינות ללימודי השכלה גבוההמלגת  .1.1
 הורים חבר ארגון. איבה משניפעולות /ת םאביו חברי ארגון או יתו

נכון  חודשים רצופים 12לאורך תקופה של  המלגה, או של אמו או אביו, /תחברות בארגון היציג של מבקש .1.2
 .31.3.2017ליום 

במוסד להשכלה גבוהה המעניק תואר אקדמאי שמוכר על  /ותשלומדים /ותהמלגה תינתן רק לסטודנטים .1.3
 לימודי חו"ל לצורך הזכאות למלגה. לא יוכרו –ידי המועצה להשכלה גבוהה בארץ בלבד 

 הזכאות למלגה אינה מוגבלת בגיל. .1.4

הזכאות למלגה הינה על סמך הצטיינות בלימודי התואר בשנת תשע"ו בלבד. חובת הוכחת ההצטיינות הינה  .1.5
 המלגה. /תעל מבקש

 .ת/המשפחתי של הנפגע /המצבוהכלכלי וכן  /הועדה בחשבון את מצבוובקביעת הזכאות למלגה תיקח ה .1.6

 לתואר ראשון. /ותהזכאים לקבלת מלגה הם רק אלו אשר לומדים .1.7

 בקשה אשר תוגשנה לאחר מועד זה לא תידונה. . 31.3.2017 יש להגיש את הבקשה עד לתאריך .1.8

 

 סכום המלגה:  .2

 קרן לזכרו.-מלגות הצטיינות מכספי הקדש יצחק פרנקל ז"ל 6יודגש כי סך הכל נתרמו  .2.1

 . ₪ 5,000גובה המלגה יעמוד על סך של  .2.2

 

 את המסמכים הבאים: ת ההצטיינותמלגחובה לצרף לטופס בקשת  .3

 נלווה.+ ספח הארגון /תחברצילום ת.ז. של  .3.1

 המלגה. /תבקששל מ צילום ת.ז .3.2

 האחרון. הארגון מהחודש /תחברצילום תלוש הגמלה של  .3.3

 .2016בשנת  /האת לימודיו /ת מלגה שסיימ/המבקש, למעט 2017אישור לימודים תקף לשנת  .3.4

 המלגה. /תבקשעודה או מסמך המאשרים את הצטיינות מת .3.5

 המלגה. /תגיליון ציונים משנת תשע"ו של מבקש .3.6

 חתימה על טופס התחייבות. .3.7
 
 
 
 
 
 
 

  בקשות שלא יצורפו להם המסמכים הדרושים, לא יידונו.
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 __________________ תאריך:

 קרן לזכרו   -ע"ש הקדש יצחק פרנקל ז"לת הצטיינות בקשת מלגטופס 

 א. פרטים אישיים של חבר/ה הארגון
 כתובת שם פרטי שם משפחה מספר ת.ז. זהות

 מיקוד יישוב רחוב  מספר           

       

 

 סףטלפון נו טלפון בבית
 תאריך לידה

 
 מצב משפחתי
 )הקף בעיגול(

מס' ילדים 
 דואר אלקטרוני 21עד גיל 

 יום חודש שנה

 ר  /  נ  /  ג  / א     
  

 
 במידה ומקבל המלגה הוא יתום מהורה אחד( 3)יש למלא את סעיף *  . פירוט מקורות הכנסהב
 ומים ברוטו יש לפרט סכ -מקורות הכנסה  )סמן ופרט(מקום עבודה נוכחי  

 פרט-אחר גמלת ביטוח לאומי שכר עבודה שם מקום העבודה עובד לא עובד
      חבר ארגון. 1

      בן זוג. 2

      מקבל המלגה. 3

 
 פרטי הפגיעהג. 

 )סמן בעיגול( סוג פגיעה תאריך פגיעה
 יום חודש שנה 

       
 יתום מהורה אחד

 
 יתום משני הורים

 
 ד. פרטי חברות בארגון

 האם קיבלת מלגה קודמת מהארגון? תאריך הצטרפות מספר שנות חברות בארגון
 לא .א
 כן, בסך ___________________ ש"ח .ב

 יום חודש שנה 

   
  

 ה. פרטי מבקש/ת המלגה
 טלפון גיל תאריך לידה קרבה לחבר הארגון שם מבקש/ת המלגה מבקש/ת המלגה ת.ז.

           
 

   

 
הלימודים לקראת תואר 

 ראשון ב:
מספר שנות 

 הלימודים בתואר
שנת הלימודים בגינה 

מתבקשת מלגת 
 ההצטיינות

שכר לימוד  הלימודיםמוסד שם 
 שנתי

סכום ששולם בפועל 
 ע"ח שכר הלימודים 

  
 

    

 
 ו. הריני לצרף בזאת אישור על הצטיינות בלימודים לשנת תשע"ו.

 __________________   חבר הארגון:חתימת                                                        פרטים שמולאו על ידי הינם נכונים.כל ההנני מצהיר בזאת כי    
 
 . החלטת הועדהז
 

 .________________________________________________נדחתה מלגה, מסיבה ____________________ב.          .אושרה מלגהא. 
 

____________________             ________________________________                    _____________________               ____________  __________ 
 מנכ"ל –עו"ד רועי כהן                     דודו ריחני  -חבר ועדה                          הושע כהןי יו"ר הארגון                     שרה קמחי     –ועדה ויו"ר ה        
 

    _________________________________            ____________________________      ________________________________ 
 דור אריק -חבר ועדה                                      אברהם יהודה  -חבר ועדה                                    פינה ברדיצ'אנסקי  -חברת ועדה         

 

http://www.irgun.org.il/
mailto:irgun@irgun.org.il

