
 

 

 

 :המקוונת למלגה לבקשתשיש לצרף  והאישורים רשימת המסמכים 

 

 שם הסטודנט:________________               ת.ז:_________________

 

  באופן מקווןמצ"ב רשימת מסמכים שיש להגיש לאחר הגשת בקשת מלגה על בסיס מצב כלכלי 
 .בעמדת המידע האישי

 לרבות הטבלה  לבקשת המלגה אשר תומכים בנתונים שהזנת םיש לצרף את המסמכים הרלוונטיי
 .שלמטה

  להיות מעודכנים, קריאים וברורים. מסמכיםהעל 

 ו ולמספר את המסמכים שמוגשים בהתאם למספור בצד יש לסמן בטבלה את המסמכים שצורפ
 ימין בטבלה.

  חדר  2קומה  5לרכזת המלגות יפעה בנר בבניין בניילונית או במעטפה את המסמכים יש להגיש
 .203סמוך לחדר  2קומה  5או לשים בתיבת השירות הנמצאת בבניין  209

  קתיבדלא  -התומכים מסמכיםכל הוגש ללא תשבקשת מלגה! 

 המלגות שמורה הזכות לבקש מסמכים נוספים על פי הצורך.  תלוועד 

 צורף  הערות

      X    רלוונטילא  

  שיש לצרףרשימת מסמכים 

 .+ ספחת.ז של הסטודנט צילום-מצב משפחתי  
יגיש גם צילום  ילדים או סטודנט נשוי ללא 30סטודנט רווק עד גיל 

 + ספחשל אחד ההוריםת.ז. 

1.  

  .2 או תעודת משרת בקבע. תעודת שחרור צבא:  
במידה ואינך עובד יש 

לצרף אישור "מעמד 
לא עובד" מביטוח 

 לאומי

  הכנסת הסטודנט: 
 .חודשים אחרונים 3 תלושי שכר-שכיר

 .שומה אחרונה ממס הכנסה-עצמאי
, תשלום דמי קצבאות ביטוח לאומילדוגמא: ) +הכנסות נוספות

 .(פנסיה ,אבטלה

3.  

הזוג  במידה ובן/בת
אינו עובד יש לצרף 
אישור "מעמד לא 

 עובד" מביטוח לאומי

 :הזוגבת \את הכנסות בןגם ימציא  סטודנט נשויבת זוג: \הכנסת בן 
  .חודשים אחרונים 3תלושי שכר -/השכירבן/בת זוג 
 .שומה אחרונה ממס הכנסה-/תעצמאיבן/בת זוג 

דמי תשלום  ,קצבאות ביטוח לאומי לדוגמא:)הכנסות נוספות +
 .(, פנסיהאבטלה

4.  

במידה ומי מההורים 
אינו עובד יש לצרף 
אישור "מעמד לא 

 עובד" מביטוח לאומי

נשוי ללא  או סטודנט 30סטודנט רווק מתחת לגיל  :וריםת הוהכנס 
 :את הכנסות הוריוגם ימציא  ילדים

  .חודשים אחרונים 3 תלושי שכר -הורה שכיר
 שומה אחרונה ממס הכנסה.-הורה עצמאי

, דמי אבטלה ,קצבאות ביטוח לאומילדוגמא: )+הכנסות נוספות 
 .(פנסיה

5.  

  .6 חוזה שכ"ד/אישור תשלום משכנתא  או משכנתא: שכירות  

בן פחות מחמש שנים )רכב שעלה לכביש בין של הסטודנט רכב   
 רישיון רכב   :(2012-2016השנים 

7.  

  .8 טופס ארנונה :שטח דירת מגורים  

אישור לימודים עדכני על לימודים במוסד  :/יתסטודנט /ותאח  
 .ז"להשכלה גבוהה לשנה"ל תשע

9.  



 

 

 :חשבונות הבנק של הסטודנט  
  דו"ח ריכוז יתרות, הלוואות ופיקדונות המפרט את כל

בגין שלושה חודשים  היתרות והחסכונות של הסטודנט
 .אחרונים

  חודשים אחרונים 3עובר ושב בגין דפי חשבון 

  גם את דפי החשבון של בן/בת הזוגסטודנט נשוי ימציא 

10.  

או  30סטודנט רווק מתחת לגיל  :יםחשבונות הבנק של ההור  
 :גם סטודנט נשוי ללא ילדים ימציא

  דו"ח ריכוז יתרות, הלוואות ופיקדונות המפרט את כל
ההורים בגין שלושה חודשים היתרות והחסכונות של 

 .אחרונים

 חודשים אחרונים 3של ההורים בגין  עובר ושב דפי חשבון. 

11.  

  .12  : מסמכים רלוונטייםסטודנט עתודאי  

השנים  10 -לסטודנט עולה חדש, שעלה לארץ ב תעודת עולה:  
 האחרונות.

13.  

  .14 צילום צ'ק/אישור מהבנק.אסמכתא לפרטי חשבון הבנק:   

  .15 אישור חייל בודד מהצבא סטודנט בודד:  

  .16 תעודת פטירה. הורה שנפטר:במקרה של   

אישור נתק )אישור נוטריוני.יש להביא : נתק מההוריםבמקרה של   
או סטודנט נשוי  30ימציא רק סטודנט רווק מתחת לגיל מהורים 

 ללא ילדים(

17.  

על גובה ההוצאה ועל מהותה  )קבלות( אישור הוצאות חריגות:  
 (הוצל"פ, עיקולים)כגון: רפואיות, 

18.  

תעודת גירושים ) .ההוריםשל או של הסטודנט תעודת גירושים:   
 ( 30של ההורים ימציא רק סטודנט רווק מתחת לגיל 

19.  

 סטודנט חבר/עוזב קיבוץ:  

 :ץ על מגורי סטודנט בקיבואישור המזכירות  חבר קיבוץ
 לסטודנט. וגובה הסיוע הניתן

 :הכנסה לחבר, שנה אחרונהגובה  הורים חברי קיבוץ 
)אישור הניתן לקיבוץ מביטוח לאומי או ממס הכנסה או 

 מברית הפיקוח(.

 :המזכירות על עזיבת הקיבוץ )כולל אישור  עוזב קיבוץ
 .אי תשלום שכ"ל לסטודנט תאריך עזיבה( ואי תמיכה או

20.  

  .21 אישור שמ"פ חתום תקופת מילואים של שבועיים או יותר רצוף:  

  .22 אישור שמ"פ חתום יותר בשנה:ימים או  35תקופת מילואים של   

או  אישור רפואי מחלה קשה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה:  
  אישור מביטוח לאומי

23.  

 


