
לשימוש המשרד

תאריך אישור    סכום המלגה המאושר      

חתימה תוקף אישור       

1
פרטים אישיים

4
הבהרות

2
לימודים קודמים

R2M          סוג המלגה המבוקשת:        מלגת דנון למצוינות קולינרית          מלגת אופקים קולינריים

שם הקורס המבוקש

מספר המחזור                                                    תאריך פתיחה

בקשה למלגת לימודים

3
פרטים נוספים

* הטופס רשום בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לנשים וגברים כאחד.
* סכום המלגה שתאושר יקוזז מעלות שכר הלימוד.

* אני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי בטופס זה מלאים ומדויקים.
 * ידוע לי כי המלגה שהוענקה לי תבוטל במידה ולימודי יופסקו ביזמתי או ביזמת ביה״ס.       

   במקרה זה, הנני מתחייב להחזיר את המלגה במלואה או בחלקה לפי דרישת ביה״ס.

Send / תאריך         שם מלא                                                  לחץ לשליחה 

השכלה:       תיכונית       אקדמית        השכלה מקצועית )לא קולינרית( - אם כן פרט:

שנת סיום תחום/מסלול     שם המוסד   

שנת סיום תחום/מסלול     שם המוסד   

האם למדת בעבר בישול, קונדיטוריה או לימודים קולינריים אחרים? אם כן פרט:

     בישול         קונדיטוריה         אפייה          שוקולד         אחר

שם המוסד אחר פרט   

משך הלימודים שנת לימוד   

 האם עבדת בעבר במסעדה, קונדיטוריה, מאפייה או בעסק אחר בתחום המזון?

    כן        לא  אם כן פרט:

תקופה בחודשים סוג העסק     שם העסק                       

תקופה בחודשים סוג העסק     שם העסק                     

האם בכוונתך לעבוד בתקופת הלימודים:       כן         לא

האם אתה מתכוון להיעזר בגורם כלשהו לצורך מימון שכר הלימוד? אם כן פרט:

האם אתה מתכוון לעסוק בתחום בסיום הלימודים:       כן         לא

תאר בקצרה מדוע הנך מעוניין להירשם לקורס:

שם משפחה שם פרטי      

מספר ת.ז    מין:      ז    /      נ

טלפון נייד תאריך לידה      

כתובת אתר כתובת מייל   

כתובת

מיקוד עיר   
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