
 

 

 

 טופס מועמדות לחונך/ת                                           

נא לצרף                          התשע"ג 2102-2102התכנית לחלוקת מלגות סיוע לסטודנטים  

 תמונה

 פרטים אישיים: מועמד חדש/ מועמד ותיק )נא להקיף בעיגול( .א

 שם משפחה        מין          שנת לידה             מצב משפחתי  ספרות               שם פרטי      9 -ת"ז: 

 ר/נ/ג/אחר              -------------ז/נ                -----------      -----------              ----------------

 ________   מיקוד: _______  רחוב ומספר: ______________כתובת קבועה:  ישוב: 

 טלפון: ______________   נייד: ____________    אימייל: _________________

 כתובת נוספת: )בית ההורים(: _______________  טלפון הורים/נוסף _____________

 ארץ מוצא: _____________   שנת עליה: ____________  שפות: __________________

 ____________________________________שם התיכון בו למדת: _______________

 

 ציוני בגרויות ומספר יחידות לימוד:

 ציון יחידות לימוד מקצוע

   מתמטיקה

   אנגלית

   כימיה

   ביולוגיה

   מחשבים

   פיזיקה

   לשון

   היסטוריה

   ספרות

   אזרחות

   תנ"ך

מקצועות קודש 

 יח"ל 5ברמת 

________ 

  

  

 

 

 

 



 יק את שם החוג ולצרף אישור לימודים(תשע"ב/ג: )יש לרשום במדולומד/ת בשנת 

 שם האוניברסיטה / מכללה / סמינר: ____________________________

 . ____________________ לתואר ראשון / שני2. ________________ 1חוג לימודים: 

 (מערכת שעותשנה: א / ב / ג      מספר שעות לימודים משוער: _____________  )יש לצרף 

 אפשרויות ע"פ סדר עדיפויות(: 3ימים ושעות שאת/ה יכול לפעול בבית שמש )נא לציין 

 . יום: ______ שעות: ______  2יום: ______ שעות: ______   .1

 . יום: ______ שעות: _______3

 

 

 

 

 קודם )יש לצרף קורות חיים, המלצות, אישורים( ב.נסיון

 בהדרכה / הוראה / חונכות:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 שיון לנשק וכדומה(:יכישורים מיוחדים לתחביבים )כולל חובש / מדריך טיולים / בעל ר

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 האם עסקת בפעילויות חברתיות בעבר? ציין ופרט:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 ______________________ האם שרתת בצה"ל / שרות לאומי?  כן / לא   בתפקיד:

 אם לא, נמק מדוע: _______________________________________________

 השנים האחרונות? כן / לא   במידה וכן, מהי הסיבה? 5-עבר פלילי: האם הורשת ב

_____________________________________________________________________ 

 

 



 , האם תעבוד בעבודה נוספת? כן / לאקטבנוסף לפעילותך בפרוי

 , מקום עבודה נוסף: _____________________________אם כן

 היקף השעות השבועי: ____________________ )חצי משרה / משרה מלאה(

האם את/ה פועל/ת בגוף התנדבותי אחר במקביל: כן / לא   אם כן, איזה? 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 יקט?רורשום במספר מילים מדוע את/ה רוצה להשתתף בפ

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 עדיפות לפעילות )תחומי מדעים, תגבורים לבגרויות, ניצנים חברתיים(ג.

 עדיפות ראשונה: ___________ עדיפות שנייה: _________ עדיפות שלישית: ______________

 ?  כן / לאC sharpהאם את/ה יודע/ת שפת תכנות 

 

 ד.פרטי חשבון בנק להעברת תשלום:

 ______  סניף: _________________ מספר חשבון: ___________________בנק: _______

 

 

 

  שם: __________________  חתימה: _____________________  תאריך: _____________


