
 

 

 סיוע כלכלילמלגת  הגשת בקשהרשימת אישורים נדרשים לצורך 
 "פשנה"ל תשל

 

 סטודנט/ית יקר/ה

)בתחנת למלגה הרלוונטי נבקשך למלא את טופס הבקשה  סיוע כלכלילמלגת על מנת שנוכל לבדוק זכאותך 
ם אשר לצרף צילומים קריאים וברורים. אישורי ישבשלמותו ולצרף את כל האישורים הנדרשים. המידע( 

 יצורפו לבקשה לא יוחזרו.

 בשעות הקבלה. רווחת הסטודנט להעביר למדור לצרף לבקשה בתחנת המידע או את הטפסים הנדרשים יש 

 יש לצרף את המסמכים הבאים לטופס המלגה )בהתאם למצבך המשפחתי(:

 יוכל רקע אישי, משפחתי, כלכלי, לימודי, סיבות להגשת המלגה וכל דבר ש - מכתב אישי מפורט
 להוסיף לנו רקע על הסטודנט ועל הסיבות שבגללן הוא ראוי לקבלת המלגה.

  18צילום ת.ז סטודנט + ספח בו מצוין שם בן/בת הזוג וילדים מתחת לגיל 
 תעודת עולה 
 צילום תעודת שחרור מצה"ל/אישור שירות לאומי 
 צילום תעודת לוחם 
  ן משפחהסטודנט ו/או ב –אישורים רפואיים על מגבלות רפואיות  
  סטודנט ו/או בן משפחה –אישור מביטוח לאומי על גובה אחוזי נכות וגובה קצבת נכות 
 אישור לימודים של בן הזוג 
 אישור מצב סוציו אקונומי מיוחד 
 צילום הסכם גירושין של ההורים 
 חוזה שכירות 
 במידה ויש רכב בבעלות הסטודנט( ון רכביריש( 
  רוניםחודשים אח 3צילום עו"ש חשבון בנק 
 אישור על הלוואות הקיימות בחשבון 
 )אישור בנק על גובה משכנתא ותשלומים )במידה ויש דירה בבעלות המבקש 
 מלגות חיצוניות וכדומה( אישור על היקף מימון שכ"ל מגורמים שונים( 

 

 :הכנסות הסטודנטיש לצרף בנוסף פירוט על 

 סטודנט עובד:

  2018לשנת  106טופס 
 3 ניםתלושי משכורת אחרו 

 סטודנט עצמאי:

 בשומה צריך להיות פירוט האם ההכנסה היא 2018אחרונה שנקבעה במס הכנסה לשנת   שומה .
 ממשכורת או מעסק.

 . )עדכני( אישור על מעמד לא עובד מביטוח לאומי הגישיש ל סטודנט לא עובד: 

 חברי קיבוץ:

 .אישור מס הכנסה / ביטוח לאומי על גובה הכנסה לנפש בקיבוץ בשנה החולפת 



 

 

 "ד, ביטוח לאומי, ממשרד הביטחון.שכ –הכנסות אחרות של המבקש 

 )סטודנט נשוי(:הכנסות בן/ת הזוג 

 בן/ת זוג עובד/ת:

  2018לשנת  106טופס 
 3 תלושי משכורת אחרונים 

 בן/ת זוג שעובד/ת כעצמאי/ת:

 בשומה צריך להיות פירוט האם ההכנסה היא 2018שנקבעה במס הכנסה לשנת  אחרונה  שומה .
 ממשכורת או מעסק.

 בן/ת זוג לא עובד/ת:

 .אישור הכנסת גמלה מביטוח לאומי 
 )"במידה ואינם מקבלים גמלה יש לצרף אישור על כך מביטוח לאומי )אישור "מעמד לא עובד 

 )סטודנט רווק(: הכנסות הורים

 הורה עובד:

 2018לשנת  106פס טו 
 3 תלושי משכורת אחרונים  

 עצמאי: הורה

 בשומה צריך להיות פירוט האם ההכנסה היא 2018אחרונה שנקבעה במס הכנסה לשנת   שומה .
 ממשכורת או מעסק.

 הורה בפנסיה:

  2018לשנת  106טופס 
 תלוש משכורת אחרון 

 הורה לא עובד:

 .אישור הכנסת גמלה מביטוח לאומי 
  מקבלים גמלה יש לצרף אישור "מעמד לא עובד" מביטוח לאומי.במידה ואינם 

 אישור מס הכנסה / ביטוח לאומי על גובה הכנסה לנפש בקיבוץ בשנה החולפת –חברי קיבוץ 

 שכ"ד, ביטוח לאומי, דמי מזונות –הכנסות נוספות של ההורים 

 אחים/ אחיות

 21יל צילום ספח תעודת זהות של ההורה על אחים / אחיות מתחת לג 
 הלומדים במוסד להשכלה גבוהה בן זוג /אישור לימודים של אחים 

  ., ללא צירוף המסמכים הנ"ל, הועדה לא תוכל לטפל בבקשתךחשוב לציין


