
 אישורים שיש לצרף לטופס הבקשה )צרף מסמכים(: 

 

 

 

 

 מסמכי מועמד:

 סטודנט נשוי סטודנט רווק

 צילום ת.ז של ההורים + ספח

 18ויש אחים מתחת לגיל רק במידה 

 צילום ת.ז של הסטודנט ובן/בת הזוג + ספח

אישור שירות בצה"ל/ שירות לאומי של  אישור שירות בצה"ל/ שירות לאומי

 הסטודנט

חודשים אחרונים מהבנק/  3עובר ושב )עו"ש( 

 אתר הבנק

חודשים אחרונים מהבנק/  3עובר ושב )עו"ש( 

 אתר הבנק של סטודנט ובן/בת הזוג

יש להציג  -סטודנט שאינו בקשר עם ההורים

 אישור מנוטריון/ הצהרה מעורך דין. 

בכל מקרה של בעיה בנושא יש להגיע למשרד 

 הדקנט לבירור

 

מטופל ברווחה יש להציג מכתב  סטודנט אשר

 מעובדת סוציאלית

סטודנט אשר מטופל ברווחה יש להציג מכתב 

 מעובדת סוציאלית

יש לצרף צילום  -במידה וברשותך רכב על שמך

 רישיון רכב

במידה וברשותך רכב על שמך או על שם בת 

 יש לצרף צילום רישיון רכב -הזוג 

 סטודנט:אישור הכנסות 

 רוניםתלושי שכר אח 3*

 

 (2017)*סטודנט עצמאי יצרף שומת מס 

 סטודנט:אישור הכנסות 

 תלושי שכר אחרונים, גם של בן/ בת הזוג 3*

 (2017)*סטודנט עצמאי יצרף שומת מס 

 

 את כל המסמכים לפי נושאים אותם עליכם לצרף לבקשה.שימרו סירקו ו .1

תלושי שכר,  3. לדוגמא: אם עליכם לצרף ניתן לצרף קובץ אחד לכל נושאבמהלך מילוי הטופס תתבקשו לצרף מסמכים,  .2

 . בקובץ אחדעליכם לשמור את הסריקה 

 "צרף מסמכים". –הנדרשים יועברו סרוקים ב כל המסמכים  .3



 

אישור מביטוח לאומי  -*לסטודנט לא עובד

 "מעמד לא עובד"

 

* אישור על הכנסות מביטוח לאומי )קצבת 

 נכות/ זקנה/ מזונות/הכנסות אחרות(

אישור מביטוח לאומי  -*לסטודנט לא עובד

 "מעמד לא עובד" גם בנוגע לבן/בת  הזוג

 

* אישור על הכנסות מביטוח לאומי )קצבת 

נכות/ זקנה/ מזונות/הכנסות אחרות( גם של 

 בן/בת הזוג

יצורף דף ראשון ואחרון  -סטודנט שוכר דירה

 של חוזה שכירות

 עירייהאישור מה -*מגורים בשיקום שכונות

יצורף דף ראשון ואחרון  -סטודנט שוכר דירה

 של חוזה שכירות

 אישור מהעירייה -*מגורים בשיקום שכונות

 סטודנט שדירה בבעלותו יציג אישור נכס

 הורים:אישור הכנסות 

 תלושי שכר אחרונים של שני ההורים 3*

 (2017)*הורה עצמאי תצורף שומת מס 

אישור מביטוח יש לצרף  -*באם הורה לא עובד

 לאומי "מעמד לא עובד"

* אישור על הכנסות מביטוח לאומי של שני 

ההורים  )קצבת נכות/ שארים/    זקנה/ מזונות/ 

 הבטחת הכנסה/ הכנסות אחרות(

 

 0915282-04    4790152-04       9015186-04  לברורים ולמידע נוסף:  

לא תידון  - ישוריםבקשה שלא תמולא כנדרש או שלא יצורפו אליה כל הא

 בוועדת המלגות.

 


