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טופס בקשה למלגת סיוע בגין הוצאות נסיעה להכשרה מעשית 

__________ ל "לשנה

 
דיקנאט הסטודנטים : אל

 
 ד/ ג / ב :      סמן בעיגול_________________________          _________________        : מאת

שנת לימודים                                             תעודת זהות                     (פרטי, משפחה)ה /שם התלמיד               
 
 

: תקופות ההכשרה המעשית
 

 ___ימים בקליניקה ' מס____ עד תאריך____ מתאריך_____________ שם הקליניקה . 1הכשרה : 'שנה ב

 ___ימים בקליניקה ' מס____ עד תאריך____ מתאריך_____________ שם הקליניקה . 2  הכשרה 

 ___ימים בקליניקה ' מס____ עד תאריך____ מתאריך_____________ שם הקליניקה . 3הכשרה : 'שנה ג

 ___ימים בקליניקה ' מס____ עד תאריך____ מתאריך_____________ שם הקליניקה . 4הכשרה : 'שנה ד

 

 
________________________________________________ :  כתובת מגורים בזמן הלימודים

 (אישור מעונות/חוזה שכירות/נא לצרף אישור)

 
____________________________________________________________ : כתובת קבועה

             טלפון             מיקוד                        ' מס                       רחוב              עיר                                  
 
 
 

' שנה ב
 

 1הכשרה 
 

כתובת בזמן הלימודים /    כתובת קבועה   :        מגורים בתקופת הכשרה מעשית

 

__________ : ציין את מספר הימים

 :פרוט הוצאות נסיעה יומית להכשרה מעשית.1א

 נסיעות בינעירונית לכוון אחד נסיעות עירוניות לכוון אחד 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

כ הוצאות "סה

נסיעה ליום הלוך 

_______ ושוב 
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:  (אילו הייתה זו תקופת לימודים)פרוט הוצאות נסיעה יומית ללימודים באוניברסיטה . 1ב

 נסיעות בינעירונית לכוון אחד נסיעות עירוניות לכוון אחד 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

כ הוצאות "סה

נסיעה ליום הלוך 

_______ ושוב 

 

בקורס מבוא לשיטות טיפול במהלך תקופת - פרוט הוצאות נסיעה  יומית ללימודים באוניברסיטה . 1ג

 (במידה ועברת לכתובת קבועה או אחרת מכתובת מגורים בזמן הלימודים): ההכשרה המעשית

 נסיעות בינעירונית לכוון אחד נסיעות עירוניות לכוון אחד 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

כ הוצאות "סה

נסיעה ליום הלוך 

_______ ושוב 

 

:  הוצאות נסיעה נטו למקום ההכשרה המעשית 

 1 מינוס ב1א:  הוצאות נסיעה נטו ליום הכשרה אחד

 

 מספר הימים שנסעת  xהוצאות נסיעה נטו ליום הכשרה אחד: הוצאות נסיעה נטו לכל תקופת ההכשרה

למקום ההכשרה המעשית 

 

:  התחשיב כדלהלן1במידה והיו לך הוצאות בסעיף ג* 

.  ימי למידה6 כפול 1ב-  מינוס הסכום ב1סכום ג:  הוצאות נסיעה ליום לאוניברסיטה נטו

.  כ הוצאות נסיעה נטו"י סכום זה לסה/ הוסף

 

 

' שנה ב
 

 2הכשרה 
 

כתובת בזמן הלימודים /    כתובת קבועה   :        מגורים בתקופת הכשרה מעשית

 
__________ : ציין את מספר הימים

פרוט הוצאות נסיעה יומית להכשרה מעשית  .2א

 נסיעות בינעירונית לכוון אחד נסיעות עירוניות לכוון אחד 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

כ הוצאות "סה

נסיעה ליום הלוך 

_______ ושוב 
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:  (אילו הייתה זו תקופת לימודים)פרוט הוצאות נסיעה יומית ללימודים באוניברסיטה . 2ב

 נסיעות בינעירונית לכוון אחד נסיעות עירוניות לכוון אחד 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

כ הוצאות "סה

נסיעה ליום הלוך 

_______ ושוב 

  

:  הוצאות נסיעה נטו ליום אחד למקום ההכשרה המעשית

 2 מינוס ב2א: הוצאות נסיעה נטו ליום הכשרה

 
 מספר xמכפלת הוצאות נסיעה נטו ליום הכשרה אחד : הוצאות נסיעה נטו לכל תקופת ההכשרה המעשית

הימים שנסעת למקום ההכשרה המעשית 

 
 
 

' שנה ג
 

 3הכשרה 
 

כתובת בזמן הלימודים /    כתובת קבועה   :        מגורים בתקופת הכשרה מעשית

 
__________ : ציין את מספר הימים

: פרוט הוצאות נסיעה יומית להכשרה מעשית. 3א

 נסיעות בינעירונית לכוון אחד נסיעות עירוניות לכוון אחד 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

כ הוצאות "סה

נסיעה ליום הלוך 

_______ ושוב 

 
 

:  (אילו הייתה זו תקופת לימודים)פרוט הוצאות נסיעה יומית ללימודים באוניברסיטה . 3ב

 נסיעות בינעירונית לכוון אחד נסיעות עירוניות לכוון אחד 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

כ הוצאות "סה

נסיעה ליום הלוך 

_______ ושוב 

 
 
 

:  הוצאות נסיעה נטו ליום אחד למקום ההכשרה המעשית

 3 מינוס ב3א:  הכשרהליוםהוצאות נסיעה נטו 

 

 מספר xמכפלת הוצאות נסיעה נטו ליום הכשרה אחד : הוצאות נסיעה נטו לכל תקופת ההכשרה המעשית

הימים שנסעת למקום ההכשרה המעשית 
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' שנה ד
 

 4הכשרה 
 

כתובת בזמן הלימודים /    כתובת קבועה   :        מגורים בתקופת הכשרה מעשית

 
__________ : ציין את מספר הימים

 :פרוט הוצאות נסיעה יומית להכשרה מעשית. 4א

 נסיעות בינעירונית לכוון אחד נסיעות עירוניות לכוון אחד 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

כ הוצאות "סה

נסיעה ליום הלוך 

_______ ושוב 

 

:  (אילו הייתה זו תקופת לימודים)פרוט הוצאות נסיעה יומית ללימודים באוניברסיטה . 4ב

 נסיעות בינעירונית לכוון אחד נסיעות עירוניות לכוון אחד 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

______ עלות ________  ל ________   מ 

כ הוצאות "סה

נסיעה ליום הלוך 

_______ ושוב 

 
 
 

:  הוצאות נסיעה נטו ליום אחד למקום ההכשרה המעשית

 4 מינוס ב4א:  הכשרהליוםהוצאות נסיעה נטו 

 
 מספר xמכפלת הוצאות נסיעה נטו ליום הכשרה אחד : הוצאות נסיעה נטו לכל תקופת ההכשרה המעשית

הימים שנסעת למקום ההכשרה המעשית 

 

  

 
 

 

   
 
  

 

 

 

 

. ה שכל הפרטים שמסרתי לעיל הנם נכונים/הנני מצהיר*     
 

 ______________________ :  חתימה                                                           ______________:        תאריך



 -  5 - 

 :לשימוש משרדי

 
 1כ הוצאות נסיעה להכשרה מעשית "סה

 
 

 2כ הוצאות נסיעה להכשרה מעשית "סה
 
 

 3כ הוצאות נסיעה להכשרה מעשית "סה
 
 

 4כ הוצאות נסיעה להכשרה מעשית "סה
 
 

כ השנתי  "הסה
 
 

אישור מרכזת הכשרה מעשית 
 
 

_____________________________                                                   ______________________                                          
תאריך                                                                                           חותמת+ חתימה                   

 
 


