
 

 

 ג"תשפ ל"לשנה ל"ז פאיט אדם שם על ית/מלגה לסטודנט
 

 של מורשתו לשימור מלגה מחלקת ,פאיט כרמלה הגברת של באדיבותה ,מונד תל המקומית המועצה

 .האקדמאיים ה/לימודיו את לממן ית/לסייע לסטודנט מנת על וזאת ל"ז פאיט אדם
 

 פאיט אדם ר"ד
 

 מאיימת ,מפולין הוריו נמלטו לשם בקזחסטאן 1946 ב נולד ל"ז פאיט אדם ר"ד (גימלאות) מ"אל

 .בחולון והתגוררו 1957 בשנת רק לישראל הורשו לעלות הם ;הוריו לוורצלב חזרו לידתו אחרי .הנאצים
 

 אדם .שרות דחיית במסגרת בטכניון חשמל הנדסת לימודי סיום אחר 1968, בשנת ל"לצה התגייס אדם   

 ובתחומים הטכני בתחום תפקידים מגוון השרות במהלך מילא 1987. עד המודיעין בחיל בקבע שירת   

 1983 בשנת 1977. ישראל בשנת ביטחון פרס פיקד עליו צוות יחד עם קיבל .דרך פורצי טכנולוגיים

 .השנים כל שרת בה 8200 ביחידה מרכז למפקד מונה מ"אל דרגת קיבל
 

 .ובעולם בארץ טכנולוגיה חברות ניהל 1987, בשנת פרישתו אחרי
 

 .נכדים ושמונה ,ילדים שלושה ,כרמלה - רעיה אחריו הניח                          
 

 .ברוך זכרו יהי

 
 :(לבקשת התורמת שגובשו כפי) למלגה הבקשה להגשת הסף תנאי

 

 .ת/ישראלי ית/אזרח 1.

 .מונד-תל תושבי 2.

 .)או שלישי שני ,ראשון) אקדמי לתואר ג"המל י"ע המוכר במוסד לימודים 3.

 :הבאים מהתחומים באחד לימודים 4.

 מתמטיקה 4.1.

 מחשב לימודי 4.2.

 מחשבים הנדסת 4.3.

 חשמל 4.4.

 אלקטרוניקה 4.5.

  הנדסת תוכנה 4.6.

 לעיל שצויינו לתחומים הקרוב כל תחום אחר 4.7.
 ית/הסטודנט שם על בנק חשבון ניהול 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :הפניה נוהל

 

 :הבאים המסמכים לרבות זה למסמך המצורף הבקשה מסמך את להגיש 1.

 .ספח + ז.ת צילום צרף יש  1.1

 .הלימודים ותחום שם המוסד כולל ג"תשפ הלימודים בשנת לימודים אישור לצרף יש 1.2.

 למיטל אותם ולהגיש להגיע או meytal@tel-mond.muni.il למייל סרוקים המסמכים את להעביר2. 

 גברת עם שיתקיים לראיון תזומנו המסמכים כל הגשת לאחר 3. .לית המועצה"בלשכת מנכ

 המועצה לית"מנכ ,פאיט כרמלה

 .החינוך אגף ומנהלת
 

 

 ההצעה בחינת אופן

 
 :כדלקמן יהיו לבחירה השיקולים פניות מספר ויוגשו ככל

 .התורמת ידי על שהוגדרו הלימוד ותחומי ההגשה לתנאי מלאה התאמה

  .החינוך אגף ומנהלת המועצה לית"מנכ ,פאיט כרמלה עם ראיון אישי 2.

 להציג ת/מהמועמד נבקש כזה במקרה .המועמד של הכלכלי במצבו התחשבות ותהיה ייתכן. 3

 .מתאימות אסמכתאות

 

 :המלגה גובה

 
  .ה/יחיד ית/לסטודנט הינה המלגה

 .ית/הסטודנט לחשבון שיועברו ₪ 5,000 :הוא המלגה גובה
 

 :זמנים לוח

 
 9/2/2023. -מ יאוחר לא וחתומים מלאים הטפסים כל הגשת

mailto:meytal@tel-mond.muni.il


 

 

 מונד תל המקומית המועצה לית"מנכ :לכבוד

 
  meytal@tel-mond.muni.il: לכתובת מיילשליחה 

 

 ג"תשפ ל"לשנה ל"ז פאיט אדם שם על ית/לסטודנט מלגה :הנדון
 

 :פרטי שם

  
 

 :משפחה שם
  
 

 ת.ז:
  
 

 :מגורים כתובת
________________________  

 
 :נייד טלפון

  
 

 :לימודים מוסד
  
 

 :לימודים תחום
________________________  

 
 :שלישי/שני/ראשון תואר

________________________ 
 

 :למלגה הבקשה להגשת הסיבה ואת אותך המתארות מילים כמה
 

 
 

 
 

 
 

 

 פרטים לא כי מסירת ידוע לי .ומדויקים זו הינם נכונים שמסרתי בבקשה הפרטים כל מצהיר כי הנני

 .זכאותי לשלילת לגרום עלול נכונים

 :המגיש שם

  
 

 :המגיש חתימת
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