קרן סיוע לסטודנטים להנצחת משפחת סרלין ז"ל
שלח לחבר

ס

רל

הקרן נוסדה בשנת  2016במטרה להנציח את בני משפחת סרלין שאינם עוד בחיים.
הקרן מעניקה מלגות לסיוע מימון שכ"ל לסטודנטים מיעוטי יכולת.

יוסף סרלין  ,אבי המשפחה ,היה פעיל ציוני יליד פולין ,עורך דין במקצועו ,חבר כנסת ושר בממשלות
ישראל .נולד בפולין ב  ,1906למד בגימנסיה העברית המקומית ,אח"כ למד משפטים והוסמך לעריכת דין
באוניברסיטת ורשה ב  .1929עלה ארצה ב  ,1933נישא לדינה וכאן נולדו שני ילדיו ,עמרי ()1935
ואיתמר (.)1944
לאחר עלייתו ,הצטרף לתנועה הציונית ,היה חבר הוועד הפועל הציוני ,נמנה עם מייסדי התאחדות
הציונים הכלליים ומונה מטעמה לתפקיד סגן יושב ראש הקונפדרציה העולמית וכנציגה במועצת המדינה
הזמנית.
נבחר לכנסת הראשונה ( ) 1949וכיהן בה עד סוף כהונת הכנסת השביעית תחילה מטעם הציונים
הכלליים ובהמשך מטעם המפלגה הליברלית הישראלית וגח"ל .בכנסת השנייה ,החמישית והשישית היה
סגן יושב ראש הכנסת.
ב 1952בממשלת ישראל הרביעית מונה לשר התחבורה ואח"כ לשר הבריאות ,תפקיד בו כיהן עד
 .1955כשר הבריאות פעל להרחיב את השליטה הממלכתית על מערכת הבריאות על חשבון קופות
החולים .כשר בממשלה היה בעל גישה התקפית .משה שרת כתב עליו ביומניו כמי שביקש בתחילת
 1954שישראל תתקוף את רצועת עזה על רקע התקפות הפדאיון שבאו משם
.
משפחת סרלין אינה עוד בין החיים .יוסף סרלין הלך לעולמו בשנת  ,1974דינה אישתו נפטרה בשנת
 ,2002איתמר בנו הצעיר ,עורך דין ויהלומן נפטר בשנת  2005ועמרי הבכור ,מהנדס מחשבים
במקצועו ,הלך לעולמו בשנת  .2013בניו לא השאירו אחריהם צאצאים.
להגשת בקשה למלגה יש לפנות למדור סיוע ורווחה meser@ariel.ac.il

הקרן ע"ש מר יוסף סרלין ז"ל – שר בריאות בממשלת ישראל
מלגה לסטודנטים הלומדים במחלקה למדעי הסיעוד
הקריטריונים
המלגה מיועדת לכלל הסטודנטים הלומדים בשנה"ל תשע"ז במחלקה
למדעי הסיעוד בשנים ב' – ג' בפקולטה למדעי הבריאות.
תינתן עדיפות בקבלת המלגה לסטודנטים:
 oמרקע סוציואקונומי נמוך
 oלאחר שירות צבאי או לאומי מלא ,עדיפות ללוחמים או תומכי לחימה
ולסטודנט ים המשרתים בשרות פעיל במילואים.
 oפעילים ב התנדבות במעורבות חברתית או תרומה לקהילה
 oבעלי הישגים לימודיים ראויים (על פי דרישות המחלקה)

איך מגישים?
ניתן לקבל את רשימת המסמכים הנדרשים וטופס המלגה במדור סיוע ורווחה,
בניין  7א' ,קמפוס מילקן – עליון או באתר
http://ariel.ac.il/studentsservices/dean/aboutdean/serlin2017

מועד אחרון להגשה01.03.2017 :

באמצעות דוא"ל MESER@ARIEL.AC.IL

039066159 03-9755848

תמונה

טופס מלגה לסטודנטים מהמחלקה למדעי הסיעוד
הקרן ע"ש מר יוסף סרלין לשנה"ל תשע"ז
*הסיוע לסטודנטים הזכאים יי נתן באמצעות מלגות מקרן שכ"ל ,בהתאם לרמת הזכאות שתקבע* .הזכאות
נקבעת עפ"י הקריטריונים/ניקוד הזכאות/ובכפוף למגבלות מסגרת התקציב .הקרן מיועדת לסטודנטים

בשנים ב+ג
מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך מתאים לנשים וגברים כאחד.
פרטים אישיים:
שם משפחה

שם פרטי

שם משפחה קודם

ת.ז.

מין :ז/נ שנת לידה __________:ארץ לידה _____________:שנת עליה___________
(נא לצרף צילום ת.ז  +ספח)
פרטים על הישגים בלימודים:
שנת לימוד_____ :
לסטודנטים משנה ב' וג'  -ממוצע ציונים בשנת לימודים קודמת________:
מצב משפחתי:
מס' ילדים________ :
רווק  /נשוי  /גרוש  /אלמן
* סטודנטית/בת זוג הסטודנט שנמצאת בשבוע מתקדם של הריון ,תצרף אישור ,ללא צורך במסמכים
של ההורים.
פרטים על מגורים:
מקום מגורים בשנת הלימודים הנוכחית :מעונות /שכר דירה /בית ההורים/
אחר____________________
עיר מגורי ה הורים__________________:
טל'_______________נייד______________________
(נא לצרף אישור ממח' מעונות/חוזה שכירות/משכנתא).
פרטים על הורי הסטודנט/ית:
שם האב ____________:שנת לידה _________:ארץ לידה__________:
עובד :כן  /לא שכיר  /עצמאי  /פנסיונר.
שם האם ______________:שנת לידה _________:ארץ לידה_______________:
עובדת :כן  /לא שכירה  /עצמאית  /פנסיונרית.

פרטים על אחים  /אחיות של הסטודנט/ית :עבור סטודנטים רווקים או נשואים ללא
ילדים בלבד
(נא לצרף צילום ת.ז .של אחד ההורים +ספח פרטי האחים)

שם

שנת לידה

שם

שנת לידה

פרטים על בן /בת זוג:
שם בן/בת הזוג _____________ :שנת לידה _________:ארץ לידה____________:
עובד/ת :כן  /לא עבודה :זמנית  /קבועה
(נא לצרף צילום  3תלושי שכר ו/או קצבאות ביטוח לאומי /דו"ח שומה של השנה החולפת).
לומד/ת :כן  /לא  -תואר ראשון  /שני  /שלישי /לימודי תעודה  .מוסד הלימוד__________:
פרטים על ילדי הסטודנט/ית :עבור סטודנטים שהם הורים לילדים
שם

שנת לידה

שם

שנת לידה

פרטים על שירות צבאי  /לאומי:
שירות בצה"ל :כן  /לא שירות לאומי\אחר :כן  /לא מס' חודשים_____ :תאריך
שחרור________:
לוחם/תומך לחימה :כן  /לא (נא לצרף צילום תעודת לוחם) .חייל בודד :כן  /לא (נא לצרף אישור).
שירות מילואים פעיל :כן / /לא
(נא לצרף צילום תעודת שחרור/סיום שירות לאומי/פטור).
פעילות התנדבותית בקהילה:
משך ההתנדבות _________:תחום ומקום ההתנדבות __________:תאריך
ההתנדבות________________:
פרטים על עבודת הסטודנט/ית:
האם הנך עובד/ת? כן  /לא עבודה זמנית  /קבועה
(נא לצרף צילום  3תלושי שכר ו/או קצבאות ביטוח לאומי /דו"ח שומה של השנה החולפת).
פרטים על רכב בבעלות הסטודנט/ית:
האם הנך בעל/ת רכב? כן  /לא סוג הרכב_______:שנת ייצור_____:
(נא לצרף צילום רישיון רכב).
נתונים נוספים של הסטודנט:
□ יתמות מאב/אם
□ מחלה ממושכת כולל אשפוז של הסטודנט (נא לצרף אישורים רפואיים).
□ נכות (נא לצרף אישור מביטוח לאומי על גובה הקצבה).
□ גירושין של הסטודנט (נא לצרף אישור על גובה דמי מזונות).
□ סטודנט מוכר לשירותי הרווחה (נא לצרף דו"ח סוציאלי).
□ לקויות למידה/הפרעת קשב וריכוז (נא לצרף אישור ממרכז התמיכה).

נתונים נוספים של בני המשפחה:
□ מחלה קשה/ממארת של אחד מבני המשפחה (נא לצרף אישורים רפואיים).
□ נכות של הורים/אחים (נא לצרף אישור מביטוח לאומי).
□ משפחה שכולה
□ משפחה מוכרת לשירותי הרווחה (נא לצרף דו"ח סוציאלי).
□ אבטלה ממושכת של מפרנס המשפחה -מעל חצי שנה (נא לצרף אישור על גובה דמי
אבטלה/סיום זכאות ,ומכתב פיטורין).
□ לימודים אקדמיים של בן משפחה (נא לצרף אישור לימודים).
חובה לצרף מכתב פנייה אישי המנמק את הסיבות לבקשת המלגה !

הצהרת הסטודנט/ית:
אני הח"מ ,שם משפחה______________ :שם פרטי  ______________:מצהיר ,כי כל הפרטים
שמסרתי לעיל הם נכונים ,מדויקים ומלאים ,ומתחייב להודיע על כל שינוי במצב האישי או הכלכלי
בסמוך למועד השינוי.
ידוע לי כי במידה ואהיה זכאי למלגה מטעם המרכז האוניברסיטאי ו/או באמצעות גורם חיצוני
בגובה  ₪ 1,500ומעלה ,אחויב בשעות של פעילות חברתית במסגרת המחלקה.
אני מייפה את כוחו של המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון לבדוק כראות עיניו את הפרטים,
שמסרתי בטופס זה.
כמו כן ,חתימתי זו ,מהווה את הסכמתי לוויתור סודיות ,לצורך פנייה לגורם שלישי ,כגון :תורם
חיצוני/עו"ס /קרן הלוואות/בנק מלווה וכל צד שלישי מממן או הקשור בהליך המימון.
חתימת הסטודנט_______________:
תאריך_______________:

ב ה צ ל ח ה !

רשימת מסמכים שיש לצרף לבקשת מלגה לסטודנטים למדעי הסיעוד ע"ש
יוסף סרלין לשנה"ל תשע"ז
סטודנט/ית יקר/ה!!!

עליך לסרוק את המסמכים ולשמור במחשבך

.

בקשה אשר יחסרו בה מסמכים לא תועלה לדיון!

א .מסמכים כלליים:

□
□
□
□
□
□
□
□

תמונת פספורט.
צילום ת.ז של הסטודנט כולל ספח
צילום ת.ז של אחד מההורים כולל הספח בו מופיעים שמות האחים
צילום תעודת שחרור מצה"ל (כולל תעודת לוחם) /שירות לאומי /פטור משירות
אישור מגורים במעונות (להשיג במחלקת המעונות)  /חוזה שכ"ד  /משכנתא
מכתב אישי המפרט את הסיבות לבקשת המלגה.
אישור ביצוע התנדבות ,משך ההתנדבות ,התמדה ומחויבות אישית בביצוע ההתנדבות,
המלצות וכל מסמך רלוונטי אחר.

גיליון ציונים.

ב .מסמכים המעידים על הכנסות:

□
□
□

 3תלושי שכר אחרונים של הסטודנט  -במידה והסטודנט אינו עובד ,יש להמציא אישור
"מעמד לא עובד" ואישור "אי קבלת גמלה" מהמוסד לביטוח לאומי.
דפי חשבון בנק  3 -חודשים אחרונים
סטודנט/ית רווק/ה –
יש להמציא מקורות למימון הלימודים כולל מקורות למחיה

סטודנט/ית נשוי/אה ללא ילדים-
יש להמציא מסמכים המעידים על בן/ת הזוג לפי אותו מפתח של שכירים ועצמאיים כמצוין לעיל .בכל
מקרה ,בן /בת הזוג אינה עובדת ,יש להמציא אישור "מעמד לא עובד" ואישור "אי קבלת גמלה"
מהמוסד לביטוח לאומי.

□

סטודנט/ית נשוי/אה עם ילדים-
אין צורך להציג תלושי שכר של הורי הסטודנט.
בן/בת זוג שכיר/ה :יש להמציא טופס  106אחרון או לחלופין  3תלושי שכר אחרונים .במידה ואינה
עובדת ,יש להמציא אישור "מעמד לא עובד" ואישור "אי קבלת גמלה" מהמוסד לביטוח לאומי.
בן/בת זוג עצמאי/ת  :יש להמציא שומה עדכנית של שנת המס הקודמת .במידה והעסק אינו פעיל ,יש
להמציא אישור על כך ממס הכנסה.
בכל מקרה בו בן/בת הזוג אינם עובדים ,יש להמציא אישור על כך מהמוסד לביטוח לאומי ואישור
ממס הכנסה.

ג .קצבאות:
במידה בן/בת הזוג מקבלים קצבה כלשהי מהמוסד לביטוח לאומי או ממקום העבודה -יש צורך להמציא
אישור מהמוסד לביטוח לאומי וממס הכנסה ,על כך שאינם עובדים ,בנוסף למסמך המעיד על גובה
הקצבה.
ד .מסמכים המעידים על מצב מיוחד של הסטודנט/ית או בני משפחתו:

□

שירות ייחודי בצה"ל  -מסמכים המעידים על תנאי שירות מיוחדים בצה"ל (של הסטודנט
בלבד) ,כגון :תעודת לוחם ,חייל בודד /זכאי סיוע ,תשמ"ש וכיו"ב.

□
□ פטירת בן משפחה -תעודת פטירה של הורים ,אחים או בן/בת הזוג.
□ קצבאות המוסד לביטוח לאומי – אישורים על קצבאות נכות ,הבטחת הכנסה ,השלמת
גירושין -תעודת זהות המעידה על מצב משפחתי.

הכנסה ,שאירים  -נא לצרף אישור רשמי על גובה הקצבה.

□
□

הוצאות או הכנסות ייחודיות  -מסמכים המעידים על דמי מזונות של הסטודנט /פיצויים/
נכסים.
לקויי למידה  -אישור על לקות למידה של הסטודנט ממרכז התמיכה של המרכז
האוניברסיטאי.

□
□ מחלה קשה ממושכת -

משפחה או סטודנט המוכרים ליחידה לשירותים חברתיים – יש לצרף דו"ח סוציאלי.
אישור רפואי על מחלה ממושכת של הסטודנט ,בן/בת הזוג ,הוריו

או אחיו.

□
□

הלוואות סטודנט  -אישור רשמי על גובה ההלוואה שנלקחה לשם לימודים  /לוח סילוקין.
רכב /אופנוע  -סטודנט בעל רכב או אופנוע יצרף צילום רישיון הרכב או האופנוע שבחזקתו.

