מדינת ישראל
משרד המשפטים
האפוטרופוס הכללי
קרן מרתה פנזני 4280
 .1מטרת קרן מרתה פנזני היא :מתן מלגות לבני נוער ישראליים ,צאצאים של
יוצאי גרמניה שנספו בשואה.
 .2רשאים להגיש בקשות למלגות :אנשים העונים לסעיף  1לעיל ,עד גיל ,36
הלומדים או שנרשמו ללימודים במוסד אקדמי מוכר בישראל.
 .3מצבו הכלכלי של הסטודנט אינו תנאי לקבלת מילגה ,אך תינתן עדיפות
לסטודנטים נזקקים.
 .4גובה המלגה .₪ 4,000
 .5סטודנטים אשר נהנו בעבר ממלגה מקרן פנזני לא יוכלו להגיש בקשה נוספת,
אלא לאחר  4שנים.
 .6פנייה לקרן תיעשה ע"י מילוי השאלון המצ"ב ומכתב המפרט את מצבו
הכלכלי של הפונה ,מקור מחייתו ,שם המוסד בו הוא לומד ,החוגים
הנלמדים ,שנת הלימודים וכיו"ב.
 .7חובה לצרף את המסמכים הבאים:
א .צילום תעודת זהות )כולל הדף עם תאריך הלידה(.
ב .אישור לימודים.
ג .אישור תשלום שכר לימוד.
ד .אישור בכתב) ,מיד ושם למשל( שאחד הסבים או הסבתות נספה
בשואה ,וכן אישור על אזרחות גרמנית של הנספה או אישור שהוא חי
בגרמניה לפני שנספה.
ה .צילום מסמך המציין את תאריך הולדתו ותאריך עלייתו של קרוב
משפחה )מגרמניה( לישראל.
 .8הפנייה תיעשה באמצעות מערך הסיוע המוסדי בלבד .פניות ישירות של
סטודנטים למשרדי החינוך או המשפטים לא יטופלו!

מדינת ישראל
משרד המשפטים
האפוטרופוס הכללי
שאלון למועמד לקבלת מלגה מקרן מרתה פנזני
פרטי מבקש המלגה:
מס' זיהוי

שם המשפחה

שם פרטי

שם קודם

תאריך לידה

מקום לידה

תאריך לידה

מצב משפחתי

מס' אחים ואחיות

מקום עבודתו של האב ושכרו

מקום עבודתה של האם ושכרה

כתובת )כולל מיקוד(

טלפון

פרטי קרוב משפחה ממוצא גרמני
שם המשפחה

שם פרטי

תאריך לידה

מקום הלידה

קרבה משפחתית )מחק את המיותר(
סבא מצד האב/אם
אב
אם סבתא מצד האב/אם
תאריך עלייה

פרטי המוסד האקדמי
שם המוסד

הכתובת

חוגי הלימודים

שנת הלימודים

גובה שכר הלימוד

מקבל מלגה ממקום אחר

לא קיבלתי בעבר מלגה מהקרן.
תאריך___________ :

קיבלתי מלגה מהקרן בשנת הלימודים ______
חתימה_____________ :

פרטי חשבון הבנק לזיכוי:
שם הבנק

שם הסניף

מס' הסניף

מס' החשבון

