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 2020מאי  07       
 י"ג אייר תש"פ  

 "קורונה"קרן   - מסמכיםהנחיות ורשימת ה
 

סטודנטים ל פעמי-חדהמלגות יינתנו כמענק אישי  .בכל מגמות הלימודת ללומדים ומיועדות המלג

האמור בכפוף למסמכים שיוצגו ועל  בשל משבר הקורונה הורע מצבם הכלכלי.אשר  ,מעוטי יכולת

 פי החלטת ועדת המלגות של המכללה.

 :הנחיות למילוי הטופס
 

 . בטופס כל הפרטיםאת יש להקפיד ולמלא בדייקנות        .א

 
 מך נתוני הסטודנט ובני ביתו.ס-הזכאות למלגה תיעשה על : בדיקתסטודנטים נשואים .ב

 
מך נתוני הסטודנט ס-דיקת הזכאות למלגה תיעשה עלב  :27סטודנטים רווקים עד גיל  .ג

 ומשפחתו.

 

סמך נתוני -: בדיקת הזכאות למלגה תיעשה על(בעלי הכנסות) 27סטודנטים רווקים מעל גיל  .ד
 .בלבדהסטודנט 

 
 : יש לצרף לבקשה .ה

  השומת מס הכנס  - עצמאי. םאחרוני שלושה תלושי שכריציג   - עובדסטודנט 
   הוריו ובן/בת זוג )נשואים(, מגיש הבקשה 2019 שנת ל

 או אישור על מי( ואישור על מעמד לא עובד )מביטוח לא - סטודנט שאינו עובד
  ובן/בת זוג )נשואים( של מגיש הבקשה, הוריויציאה לחל"ת. 

  אישורים על הכנסות נוספות כגון: קצבת ילדים ו/או שארים ו/או צה"ל, או כל
מגיש הבקשה, הוריו ובן/בת זוג של  ל הכנסה בנוסף לשכר עבודהש מקור אחר 

  נשואים(

 .חוזה שכירות או אישור על משכנתא 

 + נשואים(. ובן/בת זוג  הבקשה, הוריו מגיששל ספח  צילום תעודת זהות( 

  חודשים אחרונים 3תנועות עו"ש עבור תדפיס 

 ריכוז יתרות 

 
 :למייל ולשלוח  בקובץ אחד לשמור, יש לאים והמסמכים הטפסים הממאת  .ג

sveta@tcb.ac.il לא יתקבלו טפסים לאחר תאריך . .20.200515, לא יאוחר מתאריך
 זה!!!!

mailto:sveta@tcb.ac.il
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  ""קרן קורונהקרן קורונה""  מיוחדתמיוחדת  בקשה למלגהבקשה למלגהטופס טופס 
 

 פרטים אישיים  .א
 
 

           
 ( מלא לצרף צילום ת"ז + ספחיש )          מס' ת"ז

                                                             
 

    
 ____ _______________ שם פרטי  ____ _______________  שם משפחה

    
 

  ______________ארץ לידה ____ ____      _______לידה __ תאריך                         מין    
 

 )הקף בעיגול(מצב משפחתי 
 

 )יש לצרף תעודת פטירה(  יתום    אב / אם         בודד בארץ     כן / לא        הורי-רווק / נשוי / גרוש / אלמן / חד
 

 ___________ )יש לצרף אישור מתאים( /  אחר, פרט אחוזי נכות   מגבלות רפואיות:  נכה  /  נכה צה"ל
 

          שרות צבאי / שרות לאומי  .ב
 

  _______ ____ סיום שירות חובהאריך ת      שרות צבאי / שרות לאומי
 

 __________שך שרות _דרגה: ________         מ  חיל: ______________ מס' אישי: ___________
 

 /   תומך לחימה   /   אחר    )יש לצרף צילום תעודת לוחם(לוחם   שירות הוגדר כ:תפקידך ב
 

 )יש לצרף אישור מצה"ל( מקבל תשמ"ש  האם הוכרת בצבא כ:  "חייל בודד"   /
 

 )יש לצרף צילום "אישור על תקופת שמ"פ"(  כן / לא  האם הנך משרת במילואים:
 

 ___________________________________________________________לא שרתתי )פרט הסיבה( ______
 
 

 )לצרף מסמכים לפי האמור בדף ההנחיות( עובד / לא עובד  )יש להקיף בעיגול( .ג
 

 )יש להקיף בעיגול(  פרטים נוספים .ד

  )יש לצרף חוזה שכירות(     דירה שכורה        כן / לאהנני גר ב .1

 אל תשכח לדווח על כל שינוי !. צרף חוזה אם כן,  כן / לא  בתהליך רכישה(בבעלותי דירה )כולל דירה בבניה או  .2

 )לצרף אישור(     משכנתא של המבקש     כן / לא .3

 אל תשכחו לדווח על כל שינוי !  כן / לא בבעלותי / בשימושי רכב .4
 

סוג הרכב  יש להקיף בעיגול!
 אופנוע/מכונית

 ערך כספי שם הבעלים מס' רישוי סמ"ק שנת ייצור תוצר הרכב

רכב הרשום על שמי / 
 בשימושי ואינו רשום על שמי

       

 
 
 

 ז
 נ
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 (לסטודנטים נשואים) פרטי בן / בת הזוג.  ה

     
                                                          תאריך נישואין: _________________

 (מלא )לצרף צילום ת"ז + ספח_   מס' ת"ז __________  ________  שם פרטי ______________  שם משפחה
 

מס' ילדים      ______________ תאריך עליה _____________________ ארץ לידה _______שנת לידה __
_____ 

 
 בשנה"ל הנוכחית ילמד / לא ילמד , ילמד לתואר ראשון / שני / שלישי / אחר פרט: ______________

 יש לצרף אישור על הלימודים ועל היקפם, של בן/בת הזוג.
 

 יש להקיף בעיגול את אחת משתי אפשרויות התשובה  עובד / לא עובד בן הזוג 
 
 

 
 ניתן לצרף מכתב.  ( למלא ה)חוב נימוקי הבקשהו.  

 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
 הצהרה

 
כתבי לוואי ו/או מסמכי לוואי( הינם הרשומים בבקשתי )כולל הערות ומהפרטים כל מצהיר כי אני  .1

 .נכונים, מלאים ומדויקים
אני מתחייב לדווח לדיקאן הסטודנטים על כל שינוי שיחול בפרטים שבבקשתי, לרבות כל פרט או הערה  .2

 שנרשמה בטופס ו/או במכתבי לוואי ובמסמכי הלוואי. 
ם ם ו/או אי דיווח על שינוי בנתוניידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקי .3

, יכולים ביצוע שעות התנדבות למען הקהילהו/או אי דיווח על  הנ"ל ו/או אי דיווח על מלגות אחרות
להיות עבירה לפי חוק העונשין ועוולה אזרחית שבגינן אני צפוי להיתבע, ובנוסף מהווים עבירה 

ת בעונשים, וכן ניתן יהיה לשלול ממני ו/או משמעתית שבגינה אהיה צפוי לעמוד לדין משמעתי ולשא
 לבטל מלגות משך כל שנות לימודי במכללה. 

ובנוסף לאמור לעיל, יהיה עלי להחזיר כל סכום שקבלתי ו/או אקבל כמלגה ותישלל זכותי להגשת 
 בקשות נוספות למלגה ו/או לקבל מלגות כלשהן, וזאת מבלי לגרוע מכל ההליכים המפורטים שלעיל. 

לי כי במקרה וקבלתי מלגה או במקרה שאקבל מלגה בעתיד ממקור או גוף אחר, תהיה רשאית  ידוע .4
המכללה לדרוש ממני בחזרה את המלגה שקיבלתי ממנה ו/או באמצעותה ואני מתחייב להשיב את 

 המלגה מיד לאחר דרישה ראשונה מאת המכללה. 
קול דעתה את הפרטים שמסרתי בטופס אני מאפשר בזה למכללה ומייפה את כוחה בזאת, לבדוק לפי שי .5

 זה ובמכתבי ומסמכי הלוואי, בכל דרך שיראה לה. 
אני מוותר על כל טענה בדבר סודיות או פרטיות, ואני מאפשר למכללה להעביר את הנתונים שבטופס 

ומוותר בזה על כל טענה או תביעה לרבות לפי חוק  במכתבים ובמסמכים הנ"ל לכל גוף אדם או גורם אחר
 . גנת הפרטיותה

 
 

 תימה____________________ח      תאריך __________
 


