
 
 

מלגת  לבקשת לצרף שיש והאישורים המסמכים רשימת
 סיוע כלכלי

 וברורים קריאים ,מעודכנים להיות המסמכים על ●
 !תיבדק לא - התומכים המסמכים כל ללא שתוגש מלגה בקשת ●
 .הצורך פי על נוספים מסמכים לבקש הזכות שמורה המלגות לוועדת ●
 חייב בצירוף מסמכי הכנסות ההורים 30סטודנט רווק מתחת לגיל  •
 בקשה הגשת---מלגות---אפשרויות נוספות---לעמדת המידע האישי המסמכים כל אתהעלות ל יש ●

 
 

 

 סמן מצורף מסמך

 מסמכים
 לצירוף

 קטגוריה

  אישי מכתב 
 
 

 מסמכים כללים
 ספח כולל הסטודנט של ז"ת צילום 

 
 גיל עד רווק לסטודנט) בו מופיעים שמות הילדים ספח כולל ההורים אחד של ז"ת צילום

30) 
 אישור/גבוהה להשכלה במוסד לימודים על עדכני לימודים אישור - אחות/אח 

 (30 גיל עד רווק לסטודנט) בצבא שירות

  אחרונים חודשים 3 שכר תלושי - שכיר 
 

הסטודנט הכנסת או אישור מרואה חשבון על  הכנסה ממס של השנה האחרונה שומהדו"ח   - עצמאי  
 גובה הכנסה שנתי

 לאומי מביטוח "עובד לא מעמד" טופס - (אבטלה ללא) עובד לא 

 לאומי מביטוח אבטלה גובה אישור - מובטל 

  חשבון ניהול אישור / ק'צ צילום :הבנק חשבון לפרטי אסמכתא 
של  מידע בנקאי
 אחרונים חודשים שלושה בגין ש"עו חשבון דפי  הסטודנט

 בחשבון והחסכונות היתרות כל את המפרט ופיקדונות יתרות ריכוז ח"דו 

 מגורים משכנתא אישור / ד"חוזה שכ 

 
 אחרונים חודשים 3 שכר תלושי - שכיר

 
 

בת זוג /בן הכנסת
(נשוי לסטודנט)  

או אישור מרואה חשבון על  הכנסה ממס של השנה האחרונה דו"ח שומה  - עצמאי 
 גובה הכנסה שנתי

 לאומי מביטוח" עובד לא "מעמד טופס - אבטלה( )ללא עובד לא 

 לאומי מביטוח אבטלה גובה אישור - מובטל 

  חשבון ניהול אישור / ק'צ צילום :הבנק חשבון לפרטי אסמכתא 
בת/בן בנקאי מידע  

(נשוי לסטודנט) זוג  אחרונים חודשים שלושה בגין ש"עו חשבון דפי  

                                                     :זהות תעודת                                                          :סטודנט שם



 בחשבון והחסכונות היתרות כל את המפרט ופיקדונות יתרות ריכוז ח"דו 

  אחרונים חודשים 3 שכר תלושי - שכיר 
 הורים הכנסות

רווק לסטודנט)  
(30 גיל עד  

או אישור מרואה חשבון על  הכנסה ממס של השנה האחרונה דו"ח שומה  - עצמאי 
 גובה הכנסה שנתי

 לאומי מביטוח "עובד לא מעמד" טופס - (אבטלה ללא) עובד לא 

 לאומי מביטוח אבטלה גובה אישור - מובטל 

 
 חשבון ניהול אישור / ק'צ צילום :הבנק חשבון לפרטי אסמכתא

 
 הכנסות בנקאי מידע
רווק לסטודנט) הורים  

(30 גיל עד   
 אחרונים חודשים שלושה בגין ש"עו חשבון דפי

 
 בחשבון והחסכונות היתרות כל את המפרט ופיקדונות יתרות ריכוז ח"דו

 
 עולה תעודת

חדש עולה סטודנט  
שנים 10עד   

 תעודת גירושין של הסטודנט ו/או הוריו-גירושין 

 
 ואישורים תעודות

המעידים על מצב 
מיוחד של הסטודנט 

 או משפחתו

 תעודת פטירה של הורים, אחים או בן /בת זוג-פטירת בן משפחה 

 מביטוח אישור יש לצרף - ראשונה מדרגה משפחה קרוב של קשה מחלה / נכות 
 לאומי

יש -אישורים על קצבאות זקנה, הבטחת הכנסה, שארים -קצבאות המוסד לביטוח לאומי 
 לצרף אישור מביטוח לאומי

 פנסיה/ גמלאותה גובה קצבת יש לצרף אישורים המעידים על -פנסיה/ גמלאות 

 מסמכים המעידים על חובות וצווי עיקול של הסטודנט או משפחתו -חובות/ עיקולים 

 אישור רשמי על גובה ההלוואה. -סטודנטהלוואות  

 אישור נוטריוני -נתק מההורה/ הורים 

  בשנה( ויותר ימים /35רצוף ויותר שבועיים של )מילואים פ"שמ אישור - מילואים 

 מילואים /צבא
 
 
 
 

 

 שחרור תעודת - משוחרר חייל 

 חוגר( )צילום קבע/סדיר שירות אישור - סדיר בשירות חייל 

 צבאי אישור - עתודאי 

 יש לצרף מסמך  -חייל בודד 

 לסטודנט הניתן הסיוע וגובה בקיבוץ מגורים אישור 

סטודנט חבר / עוזב 
 קיבוץ

 
 (30 גיל עד )לסטודנט אחרונה בשנה לחבר הכנסה גובה :קיבוץ חברי הורים

 ל"שכ תשלום אי/תמיכה וואי עזיבה )תאריך הקיבוץ עזיבת על אישור :קיבוץ עוזב 
 לסטודנט(

 
 
 

נופר כהן-לכל שאלה יש לפנות לרכזת המלגות  
5026842-03טלפון:  

nufarc@hit.ac.il :דוא"ל 
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