
האקדמיה ללשון העברית

תאריך מילוי הטופס: 

האוניברסיטה:  חוג הלימוד:  לתואר ראשון בשנת תשפ"ב: שנה ב / ג

הורים

מקצוע:  מועסק: כן / לא אב: השכלה יסודית / תיכונית / על תיכונית / אקדמית 

מקצוע:  מועסק: כן / לא אם: השכלה יסודית / תיכונית / על תיכונית / אקדמית 

כתובת מגורי ההורים 

שירות צבאי או לאומי

האם שירת בצה"ל או בשירות לאומי?  כן / לא יש לצרף אישור על שירות צבאי או לאומי.

מספר שנים:  דרגה בשחרור:  תאריך גיוס:  תאריך שחרור: 

לא שירתי בצה"ל או בשירות לאומי: הפטור ניתן מסיבות רפואיות / מסיבות אחרות.

מגורים במהלך הלימודים

בשכירות / בבית ההורים )או קרובים( / במעונות / אחר )נא לפרט(: 

כתובת מגורים עדכנית: 

פרטים אישיים

מס' תעודת זהות:  שם משפחה:  שם פרטי: 

שנת לידה:  ארץ לידה:  שנת עלייה:  מין: ז / נ מצב משפחתי: ר / נ / ג / א

מספר ילדים:  בודד בארץ: כן / לא

טלפון נייד:  כתובת דוא"ל למשלוח הודעות: 

שם ביה"ס התיכון שבו למדת וכתובתו: 

 מלגת האקדמיה ללשון העברית
 ע"ש ראובן אוחנא, לשנת תשפ"ב

טופס בקשה



שכר לימוד

השתתפות בתשלום שכר הלימוד — מקור המימון: 

מקום העבודה שלך / של ההורים / משרד הביטחון / משרד הקליטה / אחר: 

סיוע כלכלי אחר עבור הלימודים:

מקורמענקהלוואהמלגה
כן / לאכן / לאכן / לא
כן / לאכן / לאכן / לא

האם בבעלותך או ברשותך רכב? כן / לא

האם בבעלותך או ברשותך )לרבות בן או בת זוג( דירה? כן / לא

דברים נוספים שחשוב לך לציין:



 

 

 מלגת האקדמיה ללשון העברית על שם ראובן אוחנא

 הצהרת המועמד 

 

 בהגשת הבקשה ובחתימתי עליה אני מצהיר בזאת כי אני מסכים לדברים האמורים להלן:

למתן   (אין במילוי טופס המועמדות כדי ליצור התחייבות של האקדמיה ללשון העברית )להלן: האקדמיה .1

וידוע לי כי אינני יכול לבצע שום מלגה, גם אם אני עונה על כל הקריטריונים המופיעים בטופס הבקשה, 

 . כל התחייבות בהתבסס על ההנחה שאקבל את המלגהי יפעולה או לקבל על

ידוע לי כי מתן המלגה טעון את אישור ועדת המלגה של האקדמיה, וכי ועדת המלגה רשאית להוסיף או  .2

וריד או לשקלל את מלוא הנתונים והקריטריונים או את חלקם לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלי הודעה  לה

מוקדמת או אחרת. ידוע לי כי ההחלטה להעניק מלגה לפלוני ולא לאלמוני היא החלטה שבשיקול דעתה  

 חלטה. הבלעדי של ועדת המלגה. החלטת הוועדה סופית בלי יכולת שלי או של מי מטעמי להשיג על הה

בדרישות האקדמיות והמנהליות עמדתי  לא    אם  רשאית לבטל את המלגה בכל עת  המלגהועדת  ידוע לי כי   .3

(. בין מיוזמת האוניברסיטהתי ו)בין מיוזמ מכל סיבה שהיא באוניברסיטהי את לימודיאם הפסקתי  או

בכל מקרה של ביטול   אני מתחייב כי כמו כן תבוטל המלגה אם יתברר כי היא ניתנה על סמך מידע כוזב. 

יום מיום שתישלח אליי הודעה מוועדת המלגה על ביטול  60תי תוך את הסכום שקיבל אחזירהמלגה 

 המלגה.

הריני יודע ומצהיר שהמידע שמסרתי אמת ונכון. ידוע לי שמסירת פרטים לא נכונים או לא מלאים יכולה  .4

על סודיות בכל הנוגע למידע שמסרתי  לשמש סיבה לביטול המלגה. חתימה על מסמך זה היא גם ויתור

 המלגה כדי לאפשר לה או למי מטעמה לבדוק או לאמת כל פרט מידע שמסרתי בטופס זה. תלוועד

ימים לאחר קבלת הודעת ועדת   30אזכה במלגה, אני מתחייב כי אעביר מכתב תודה לתורמים תוך אם  .5

כמו כן אני מתחייב לציין בכל פרסום   המלגה על זכייתי במלגה, אשתתף בטקס הענקת המלגה באקדמיה.

 את דבר קבלת המלגה.  ירלוונט

 

 

 

 

__________________               __________________                       _________________ 

    חתימה    שם המועמדת        תאריך              



 

 

 

 מלגת האקדמיה ללשון העברית על שם ראובן אוחנא

   תהצהרת המועמד

 

 בהגשת הבקשה ובחתימתי עליה אני מצהירה בזאת כי אני מסכימה לדברים האמורים להלן:

 (אין במילוי טופס המועמדות כדי ליצור התחייבות של האקדמיה ללשון העברית )להלן: האקדמיה .1

וידוע לי כי אינני למתן מלגה, גם אם אני עונה על כל הקריטריונים המופיעים בטופס הבקשה, 

 . כל התחייבות בהתבסס על ההנחה שאקבל את המלגה ילבצע שום פעולה או לקבל עלילה יכו

ידוע לי כי מתן המלגה טעון את אישור ועדת המלגה של האקדמיה, וכי ועדת המלגה רשאית להוסיף  .2

הוריד או לשקלל את מלוא הנתונים והקריטריונים או את חלקם לפי שיקול דעתה הבלעדי או ל

ובלי הודעה מוקדמת או אחרת. ידוע לי כי ההחלטה להעניק מלגה לפלוני ולא לאלמוני היא החלטה 

שבשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המלגה. החלטת הוועדה סופית בלי יכולת שלי או של מי מטעמי 

 החלטה. להשיג על ה

בדרישות האקדמיות עמדתי לא  אם רשאית לבטל את המלגה בכל עת המלגהועדת ידוע לי כי  .3

בין מיוזמת תי ו)בין מיוזמ  מכל סיבה שהיא  באוניברסיטהי  את לימודיאם הפסקתי    והמנהליות או

אני מתחייבת כמו כן תבוטל המלגה אם יתברר כי היא ניתנה על סמך מידע כוזב. (. האוניברסיטה

יום מיום שתישלח אליי הודעה   60תי תוך  את הסכום שקיבל  אחזירבכל מקרה של ביטול המלגה  כי  

 מוועדת המלגה על ביטול המלגה. 

הריני יודעת ומצהירה שהמידע שמסרתי אמת ונכון. ידוע לי שמסירת פרטים לא נכונים או לא  .4

ויתור על סודיות בכל  מלאים יכולה לשמש סיבה לביטול המלגה. חתימה על מסמך זה היא גם 

המלגה כדי לאפשר לה או למי מטעמה לבדוק או לאמת כל פרט  תהנוגע למידע שמסרתי לוועד

 מידע שמסרתי בטופס זה.

ימים לאחר קבלת הודעת   30אזכה במלגה, אני מתחייבת כי אעביר מכתב תודה לתורמים תוך אם  .5

קדמיה. כמו כן אני מתחייבת  ועדת המלגה על זכייתי במלגה, אשתתף בטקס הענקת המלגה בא

 את דבר קבלת המלגה.   ילציין בכל פרסום רלוונט

 

 

 

 

_________________                       __________________               __________________ 

 חתימה                 שם המועמדת        תאריך              
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