
  
  

  טופס בקשה למלגה לשנת תשע"ט
  הטופס מיועד רק ללומדים לתארים אקדמיים או לתעודת הוראה

  
  ________________ ת.ז   _______________ שם משפחה   ______________ שם פרטי

  ________________מיקוד  ___________________________________כתובת מגורים 

  _______________________________ נייד  _______________________ טלפון בבית

כל מורה שמגיש בקשה למלגה, עליו לוודא מול הסניף שלו שכתובת הדואר האלקטרוני שלו בארגון 
  דמות בטיפול בבקשה ייעשו באמצעות דוא"ל.המורים מעודכנת, מאחר וכל ההודעות על התק

  
  ____________________  ביישוב:   ____________________ :שם ביה"ס בו אני מלמד/ת

  
 שם הבעלות (משרד החינוך/עירייה/רשות מקומית/עמותה/רשת/אחר) שמשלמת את משכורתי

  ________________________________ שת אורט)ר (ציין/י שם מפורט למשל: עיריית ת"א,
  

  _____________________  וותק בהוראה    _______________________ מקצוע ההוראה

  
   .), תעודת הוראה B.Ed-B.A)  ,M.Ed-M.A  ,P.Hd ________________ לימודיי לקראת תואר:

למורים הלומדים לתואר ד"ר, נא לציין נושא לעבודת המחקר (המאושר) של הדוקטורט. 

___________________________________________________________________  
  

  __________________________________________  מוסד הלימודים בו אני לומד/ת שם

  
  לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

  
 ובו יופיע התואר ונושא התואר. אישור לימודים מקור או צילום לשנת תשע"ט . 1

ללומדים בשלוחות מחו"ל: על אישור הלימודים (מקור ולא צילום) להיות חתום ע"י האחראי 
האקדמי על התואר (ד"ר או פרופסור) במוסד האם. האישורים יופיעו בעברית או באנגלית. 

 יש להמציא תרגום נאמן למקור. –שפות אחרות 
 מת מוסד הלימודים.לשנת הלימודים תשע"ט, בצירוף חות אישור על היקף שכר הלימוד . 2
בגובה סכום המלגה ששולמו עבור שכר הלימוד בשנה הנוכחית בלבד  צילומי קבלות . 3

 , או הסדר תשלומים מול המוסד להשכלה גבוהה, בצירוף חותמת מוסד הלימודים.לפחות
  

  נא לשלוח את כל הטפסים מצורפים ביחד בחבילה אחת. המסמכים לא יוחזרו!!!
  הבטחה לקבלת המלגה. אין בהמצאת המסמכים משום

  תעוכב.בקשתו  –מורה שלא יגיש את כל המסמכים הנדרשים בו זמנית 
  (אין להעביר מסמכים במייל/בפקס). על הבקשות להגיע אך ורק בדואר רשום

  6618356תל אביב  23(קרן ידע) דרך מנחם בגין ם יסודיי -אל המען: ארגון המורים העל
  הבקשה בדואר רשום.נא לשמור את האישור על משלוח 

  
  .31.12.2018-על הבקשות להגיע למשרדנו לא יאוחר מ

  פעמית לתואר!!!-המלגה היא חד
  

ם קבלת המלגה אני הח"מ ושנים מי 5ידוע לי שאם אפסיק חברותי בארגון המורים לפני תום 
  מתחייב/ת להחזיר את מלוא המלגה שקיבלתי לארגון המורים.

  
  ____________________ חתימת המורה מגיש/ת הבקשה   _________________ תאריך:


