דף פרטים אישיים לסטודנט חדש בלימודי הסמכה – תואר ראשון
פקולטה___________________________________ :

ת.ז___________________ :.

שם פרטי

שם משפחה
עברית

לועזית

תאריך לידה

מין
זכר

לועזית

עברית

מצב משפחתי
נקבה

ארץ לידה____________________ :

רווק

נשוי

אלמן

גרוש

תאריך עליה_________________________________ :

טלפון נייד:
אימייל:
כתובת קבועה:

בי"ס תיכון אותו סיימת___________________________ :
חיל

סוג שירות
שירות צבאי

כן

 /לא

שירות אזרחי

כן

 /לא

שירות לאומי

כן

 /לא

עתודאי

כן

 /לא

פטור משירות צבאי :כן

 /לא

האם למדת במכינת הטכניון :כן
תפקיד

 /לא

מספר חודשי שירות

פרט_____________________________________________________ :

פרטים על בני משפחה:
מספר כולל של בני משפחה (הורים  +אחים/אחיות)_____ :
שם
אחים/אחיות עד גיל .18

אחים/אחיות רווקים הלומדים
לתואר ראשון במוסד מוכר.
אחים/אחיות בשרות חובה
בצה"ל /שירות לאומי /אזרחי.

גילאים_____________________________ :
גיל

שם בית הספר/מוסד לימודים

הורה

ארץ לידה

שם ההורה

שם המעביד

תפקיד

הכנסה ברוטו שנתית

אב הסטודנט
אם הסטודנט
אב בן הזוג (לנשואים)
אם בן הזוג (לנשואים)

האם בבעלותך דירה :כן

 /לא

האם להוריך דירה בבעלותם :כן

אם כן ציין כתובת הדירה____________________________________ :
אם כן ציין כתובת הדירה____________________________________ :

 /לא

פרטי בעלות על רכבים (כולל מכוניות ואופנועים) :אנא סמן בבעלות מי הרכב:
סוג רכב

בעלות על רכב
בבעלות הסטודנט

 /ההורים

בבעלות הסטודנט

 /ההורים

בבעלות הסטודנט

 /ההורים

במידה ואחד מהוריך עצמאי אנא ציין:

שווי הרכב

שנת יצור

שם העסק______________________________________________ :
הכנסה שנתית לשנת מס אחרונה_______________________________ :

סוג העסק_________________ :

במידה ואחד מהוריך נתמך על ידי קצבה מביטוח לאומי(קצבת נכות/פנסיה /הבטחת הכנסה /תמיכה בשכ"ד וכו') ציין:
סכום שנתי ברוטו_____________________ :

סוג קצבה__________________________ :
פרטים על תומכים בשכ"ל :סטודנט נתמך על ידי (הקף בעיגול):

עולה חדש נתמך מנהל הסטודנטים /עתודה /משרד הביטחון (מימון מלא בלבד) /ביטוח לאומי.
האם שכ"ל ממומן ע"י מקום עבודה של הוריך :כן

אם כן ציין סכום המימון____________________ :

 /לא

סטודנט נתמך /משתתף בתוכניות כגון (הקף בעיגול):
הישגים להייטק /עתידים /עתידים לתעשייה /ברקים /פסגות /אימפקט /הישג /אייסף /תוכנית מצוינים /PEF /אחר ________
האם נסעת לחו"ל בשנה אחרונה :כן

 /לא

אם כן ,ציין מה היא מטרת הנסיעה :חופשה /טיול  /ביקור הורים /ירח דבש /אחר___________________________________ :
תקופת נסיעה מ _______________

עד __________________

סטודנט עולה בודד בארץ (שני ההורים מתגוררים בחו"ל) :כן
האם את/ה עובד/ת  :כן

 /לא

יעד/ים___________________________________

 /לא

אם כן ציין/י את מקום העבודה_______________________________________ :

הצהרת סטודנט:
הנני מצהיר בזה שכל הפריטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים.
אני מאשר לטכניון – מכון טכנולוגי לישראל ,להעביר את המידע עליו הצהרתי לכל גורם טכניוני וגורם חוץ ,לצורך איתור ובדיקת
אפשרויות קבלת סיוע כלכלי ומלגות עבורי ,גם על בסיס השתייכותי לסקטור אישי מסוים.
תאריך_________________ :

חתימה___________________ :

נא לצרף מכתב אישי בו עליך לפרט על רקע הסוציו אקונומי שלך ושל משפחתך!

לנשואים בלבד:

שם בן/בת הזוג________________________ :
האם בן/בת הזוג לומד/ת :כן

 /לא

אם כן:

שם המוסד___________________________ :
תואר :ראשון

 /שני

פקולטה/חוג___________________________________ :

/שלישי

האם בת/בן הזוג עובד/ת :כן

שנת לימודים__________________________________ :
אם כן ציין/י שם מקום העבודה___________________________ :

 /לא

פרטים על ילדים:
שם הילד

הוצאות מעון/גן

גיל

כן

 /לא

כן

 /לא

כן

 /לא

כן

 /לא

סכום הוצאה חודשי

הצהרת סטודנט:
הנני מצהיר בזה שכל הפריטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים.
אני מאשר לטכניון – מכון טכנולוגי לישראל ,להעביר את המידע עליו הצהרתי לכל גורם טכניוני וגורם חוץ ,לצורך איתור ובדיקת
אפשרויות קבלת סיוע כלכלי ומלגות עבורי ,גם על בסיס השתייכותי לסקטור אישי מסוים.
תאריך_________________ :

חתימה___________________ :

תאריך_________________ :

חתימה___________________ :

דששד

מומלץ לעקוב אחר מידע המתפרסם בדף הפייסבוק שלנו /https://www.facebook.com/DeanStudTechnion -
המידע על מלגות חוץ ניתן לראות בלינק – http://aid.web.technion.ac.il/scholarships/#outside-scholarships
לינק לאתר לשכת דיקן הסטודנטים בו ניתן לראות שירותים נוספים הניתנים ע"י לשכת דיקן הסטודנטים:
/http://dean.web.technion.ac.il
לינק למידע על הלוואות הניתנות ע"י לשכת דיקן הסטודנטים לאחר פתיחת הסמסטר בהיותך סטודנט מהמניין:
/http://aid.web.technion.ac.il/loans

טל' / 04-8292535/8 :פקס04-8294828 :
aid.web.technion.ac.il/tdean@technion.ac.il

