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 ___ _ תאריך:____                                                                                                   

 

 וינגייט קמפוס  – טופס בקשה למלגת סיוע

 

וינגייט מאפשר לסטודנטים הזקוקים לסיוע כלכלי להגיש בקשה -המרכז האקדמי לוינסקי

   .לימודההנחה בשכר קבלת ל

מערך אישור הבקשות מתחשב במצבו הכלכלי של הסטודנט באופן יחסי לכלל מבקשי 

ההנחות באותה שנה, במצבו הסוציאלי, בהיקף לימודיו ובמידת המאמץ שהסטודנט משקיע 

 במימון לימודיו.   

 לא תוענק הנחה בשכר לימוד במקרים אלו: 

כגון משרד החינוך, משרד  ,סטודנט ששכר הלימוד שלו משולם על ידי גורמים אחרים -

 וכיו"ב. IMPACTלאומי, מלגת הביטוח הנהל סטודנטים עולים, יהביטחון, מ

 שעות שבועיות. 10-פחות מבהיקף של הלומד  סטודנט -
 משכר לימוד לשנה. 25%-מ בשיעור קטןשכר לימוד שמשלם סטודנט  -

,  ע חלקי או שגוימידוינגייט -למרכז האקדמי לוינסקי נמסראם יימצא כי אני מודע לכך ש

 זכאותי להנחה עלולה להישלל. 

 לא מסכים / מסכים

 

 פרטים אישיים: 

 _____________ שם פרטי: 

 ___________ שם משפחה:

 _________________ ז: "ת

 של תעודת הזהות, כולל הספח * יש לצרף צילום 

 _______________________ דוא"ל:

 _______________________ טלפון:

 שרת אקדמאים להוראה כה/B.Ed.  /  .M.Ed / M.P.Eלימודים לתואר: 

 ארץ לידה: ____________ 

 _______ _ה: ___ישנת עלי
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 אלמן  /  גרוש   /  נשוי /  מצב משפחתי: רווק 

 פטירה התעודת  צילום של * אלמן: יש להוסיף 

 ________ מספר ילדים: 

 כן / לא  אני הורה יחידני 

   גרוש: סטודנט  

 לא   /  כןמקבל מזונות: 

 סכום המזונות: _______ 

 עדר מזונות יאו אישור על ה * יש להגיש אישור מזונות 

 : מגוריםפרטי 

 ____________________________________________________כתובת: ______

 אחר  /  מעונות /  שכירות  /  דירה בבעלותי  /  סוג מגורים: בית ההורים 

 חדרים: _______ המספר 

 חוזה עם המעונות   /  במעונות יציג חוזה שכירות  השוכר דירה או מתגורר* סטודנט 

 _______  : המתגוררות בבית מספר נפשות 

המתגורר בבית ההורים, יש לכלול בנתון זה את ההורים, את   סטודנט רווק במקרה של  שימו לב, 

יש לכלול בנתון זה את בן/בת  נשוי סטודנט במקרה של  בלבד.   21ואחרים עד גיל   הסטודנט עצמו

 סטודנט עצמו ואת ילדיהם.  הזוג, את ה

 לרווק 

 קרבה: הורים 

 1הורה 

 _ _______שם פרטי: ____

 _ ____שם משפחה: _____

 שנת לידה: _______ 

 ארץ לידה: _______ 

 

 2הורה 

 _______ שם פרטי: _____

 _ ____שם משפחה: _____

 שנת לידה: _______ 

 ארץ לידה: _______ 
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 אחים:  – קרבה 

 1אח 

 __________שם פרטי: ___

 ________שם משפחה: ___

 לידה: _______ שנת 

 ארץ לידה: _______ 

 לא  /  מתגורר בבית ההורים: כן

 2אח 

 שם פרטי: _____ 

 שם משפחה: ______ 

 שנת לידה: _______ 

 ארץ לידה: _______ 

 מתגורר בבית ההורים: כן/לא 

 נפרד.  ךמ במידה ויש אחים נוספים יש לצרף את פרטיהם במס*

 : הכנסה

לפני מועד הגשת    האחרוניםהחודשים    שלושתעו"ש של  של תדפיס מחשבון יש לצרף צילום 

 . או לספק אישור בעלות על החשבוןבתדפיס, יש לוודא ששם בעל החשבון מופיע הבקשה. 

 כן / לא  : יש לי הכנסות משכר

 שעות עבודה שבועיות ______

 כן / לא   : עבדתי במהלך חופשת הקיץ

 כן / לא  : אין קשר עם ההורים 

* יש לצרף אישור נוטריון התומך בכך או אישור על היותו חייל בודד במהלך שירות המילואים )כל  

 שנים מיום השחרור( חמש עוד עברו עד 

 כן / לא  יתום מאחד ההורים או משניהם

 * יש לצרף תעודת פטירה 

 כן / לא  גמלאיםאו שניהם    יאחד מהורי 

   קצבת פנסיה תשלום אישור על * יש לצרף 

 : נתוני שכר

 כפי שמופיע בתלושי השכר  רוטוהביש להזין את שכר  

 

 בן/בת זוג  2הורה  1הורה  סטודנט  חודש 

 _______ _______ _______ _______ אוקטובר 

     נובמבר 

 _______ _______ _______ _______ דצמבר 
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 . אחרונים או אישור שומה לשנת המס הקודמת לעצמאיםתלושי שכר שלושה  * יש להציג 

 . אוגוסט - * סטודנט שעבד במהלך חופשת הקיץ יצרף תלושי שכר לחודשים יולי

יציג אישור מעמד לא עובד + אישור על היעדר הכנסות מביטוח לאומי   ללא הכנסות * סטודנט 

 . ו/או אישור פיטורים 

 . יציג היעדר הכנסות לעצמאי + שומה לשנת המס הקודמת  ללא הכנסות* סטודנט עצמאי  

 החודשים האחרונים.   משלושת* סטודנטים רווקים יצרפו תלושי שכר של ההורים  

 החודשים האחרונים.   משלושתסטודנטים נשואים יצרפו תלושי שכר של בן/בת הזוג  * 

 

 : מלגות ומקורות מימון נוספים

 לא   /  טה: כן משרד הקלי על ידי אני עולה חדש הממומן 

 לא      /  : כן (ב וכיו"  Impactביטוח לאומי/ מרום/   משרד הקליטה/ / אני מקבל מימון לימודים )משרד הביטחון

 סכום המימון: ________       ____גוף מממן: ________ .1
 __      סכום המימון: ________ ____גוף מממן: ______ .2
 __      סכום המימון: ________ ____גוף מממן: ______ .3

 הכולל את גובה המימון  ,מממן הגורם  מה * יש להציג אישור 

 לא  /  מלגה: כן תמורת אני מבצע פעילות חברתית 

 _______סוג המלגה: ________

 נדרשות להשלמת המלגה: __________ השעות המספר 

 _____סכום המלגה: _______

 * יש לצרף אישור מהמוסד מעניק המלגה 

 

 לא  /  הלוואה בקרן שכ"ל: כן  ר מימון/ת/ הסדימלגה מותנ הגשתי בקשה להלוואה/

 * יש להגיש אישור על הגשת הבקשה 

 

 : שירות צבאי 

 פטור   /  שירות לאומי /  שירות צבאי או לאומי: שירות צבאי 

 כן / לא  חייל בודד כבמהלך שירותי הצבאי הוכרתי 

 שנים מיום השחרור. חמש א או ב, כל עוד לא עברו    )תשלומי משפחה( * יש לצרף אישור תשמ"ש 

 לא  /  בשירות מילואים פעיל: כן

 מספר ימי מילואים בשנת הלימודים האחרונה: _______ 

 * יש לצרף אישור על מספר ימי המילואים בשנה האחרונה 
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 : קריטריונים נוספים 

 לא   /  אני נתמך רווחה: כן

 שארים ו/או אישור ביטוח לאומי * יש להציג אישור מהרווחה ו/או קצבת  

 

 לא   /  י נתמכי רווחה: כן יהור

 * יש להציג אישור מהרווחה ו/או קצבת שארים ו/או אישור ביטוח לאומי 

 

 לא   /  : כןכבעל מוגבלותהסטודנט מוכר כחולה במחלה כרונית או 

 * יש להציג אישור מחלה כרונית או אישור נכות 

 

 לא   /  ה, בן/בת זוג או ילד( חולה במחלה כרונית או נכה: כןאחד מבני משפחתי מקרבה ראשונה )הור

 * יש להציג אישור מחלה כרונית או אישור נכות 

 

 :  סטודנטים נשואים 

 לא   /  בן/בת זוג הלומד במוסד להשכלה גבוהה: כן

 * יש להציג אישור ממוסד הלימודים של בן/בת הזוג ואישור על גובה שכר הלימוד 

 לא   /  בן/בת זוג משרת בצה"ל: כן 

 * יש להציג אישור 

 

 :  סטודנטים רווקים 

 לא   /  אח/אחות הלומד במוסד להשכלה גבוהה: כן

 ואישור על גובה שכר הלימוד  האח/האחות* יש להציג אישור ממוסד הלימודים של  

 לא   /  ידי משרד הקליטה: כן עולה חדש )עלייה בשלוש השנים האחרונות( שאינו ממומן על אני 

 

במסגרת חוק זכויות   אני עוסק בפעילות התנדבותית שלא לצורך קבלת מלגה או זכאות לש"ש 

 לא   /  : כןהסטודנט

 __________________התנדבות: ______המקום 

 שעות התנדבות שבועיות: __________

 * יש לצרף אישור ממקום ההתנדבות 
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 הסיוע סיבות נוספות שעלולות להשפיע על קבלת 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 מסמכים נוספים שיתמכו בבקשתכם. ניתן לצרף *

 הסטודנט/ית הצהרת 

 הנני מתחייב/ת שכל הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים, מדויקים ומלאים. 

ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים או אי מסירת פרטים מלאים יכולים לשמש כסיבה לביטול 

 הסיוע והעמדתי לדין משמעתי.  

 חתימתי _________________   תאריך _______________ 

 

 

על מנת להקל על חברי ועדת המלגות עליך לצרף את כל האישורים והמסמכים הדרושים. בקשתך   

. בקשה שלא מצורפים אליה כל  156, בחדר  דקנט- תיבדק בעת מסירתה ע"י שני ממנהל לומדים

  המסמכים הדרושים תוחזר לך מידית להשלמת החסרים. 

ך כולל כל המסמכים הדרושים עד לתאריך שפורסם, שכן  א הקפד/י למסור את פנייתנ

 לאחר מכן לא נוכל לקבל פנייתך! 

 בברכה,                                                                                                        

 שני רואש                                                                                                        

 מרכזת רווחת הסטודנט                                                                                            

 

 .קמפוסכל הפרטים נבדקים, במידה וימצאו פרטים שאינם נכונים תועמד בפני ועדת משמעת של השימו לב : 


