
 

 

 סיוע כלכלילמלגת  הגשת בקשהרשימת אישורים נדרשים לצורך 
 פ"אשנה"ל תשל

 

 סטודנט/ית יקר/ה

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

להעביר למדור לצרף לבקשה בתחנת המידע או הנדרשים יש  אישוריםאת ה יצורפו לבקשה לא יוחזרו.
 בשעות הקבלה. רווחת הסטודנט 

 הדרושים לא יטופל. דרשיםהנ אישוריםללא כל ה בקשה טופס - לתשומת ליבך

 בנוסף הנך נדרש/ת לחתום על המסמכים בקישורים הבאים: 

 https://forms.gle/PmDP3jLCMeAfUss37 טופס הצהרת מלגות:

 https://forms.gle/gDs87d8JMQPiKqC69 הסכם העברת מידע:

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

 כים כללים:מסמ

רקע אישי, משפחתי, כלכלי, לימודי, סיבות להגשת המלגה וכל דבר שיוכל  - מכתב אישי מפורט -

 להוסיף לנו רקע על הסטודנט ועל הסיבות שבגללן הוא ראוי לקבלת המלגה.

 + ספח בו מצוין שם בן/בת הזוג וילדים ת.ז סטודנט  צילום -

 על אחים / אחיות  צילום ספח תעודת זהות של ההורהסטודנט רווק:  -

, סטודנט הזוג בת/של בןסטודנט נשוי  –במוסד להשכלה גבוה של בני משפחה  אישור לימודים -

 רווק של הורים ו/או אחים.

 '(וכד מכתב מעובד סוציאלי /)טיפול מגורמי רווחה אישור מצב סוציו אקונומי מיוחד -

 ההורים הסטודנט ו/או של תעודת גירושיןצילום  -

  אישור מגורים במעונות / חוזה שכירות -

 )במידה ויש רכב בבעלות הסטודנט( ון רכבירישצילום  -

של כל חשבונות הבנק בבעלות  חודשים אחרונים 3 חשבון בנקשל  תנועות עובר ושב תדפיס -

יש להגיש גם את של בן/בת הזוג , סטודנט רווק שאין בבעלותו חשבון בנק  )סטודנט נשוי הסטודנט

 יגיש את של ההורים( 

, של הסטודנט)"שיערוך יתרות"( של כל חשבון או חשבונות הבנק  תדפיס ריכוז יתרות מפורט -

הכולל מידע על פיקדונות, חסכונות, מט"ח, ני"ע, הלוואות וכדו'. יש לשלוח תדפיס אחד שכולל 

)סטודנט נשוי יש להגיש גם את  .את כל המפורט לעיל גם אם אין כלל את היתרות הנ"ל בחשבון

 .ת הזוג , סטודנט רווק שאין בבעלותו חשבון בנק יגיש את של ההורים(של בן/ב

 אישור על הלוואות  -

 (סטודנט)במידה ויש דירה בבעלות ה חודשיים אישור בנק על גובה משכנתא ותשלומים -

 )מלגות חיצוניות וכדומה( אישור על היקף מימון שכ"ל מגורמים שונים -

 אישור על יציאה לחופשה ללא תשלום )חל"ת( -

https://forms.gle/PmDP3jLCMeAfUss37
https://forms.gle/gDs87d8JMQPiKqC69


 

 

 

 :פירוט על הכנסות הסטודנט

 תלושי משכורת אחרונים 3יש להגיש  סטודנט עובד: -

. בשומה צריך להיות 2019אחרונה שנקבעה במס הכנסה לשנת  שומהיש להגיש  סטודנט עצמאי: -
  פירוט האם ההכנסה היא ממשכורת או מעסק.

 .ישור על מעמד לא עובד מביטוח לאומיא הגישיש ל סטודנט לא עובד:  -

אישור מס הכנסה / ביטוח לאומי על גובה הכנסה לנפש בקיבוץ בשנה יש להגיש  חברי קיבוץ: -
 החולפת.

 :ויש(במידה ) אישור על כל ההכנסות האחרות שלא מעבודה

 גובה הקצבה וגובהאישור על  - ביטוח לאומי/משרד הביטחוןקצבת נכות : קצבאותעל  יםאישור -

 וכד' , דמי אבטלהקצבת שארים, ילדים, השלמת הכנסה, אחוזי נכות

  ןיש להגיש הסכם גירושי –הסטודנט משלם/מקבל ש דמי מזונותאישור עדכני על סכום תשלום  -

 .משכירשאותה  הסטודנט בבעלות חוזה שכירות של דירה -הכנסה משכירות  -

 )סטודנט נשוי(:הכנסות בן/ת הזוג 

 תלושי משכורת אחרונים 3ש להגיש : י בן/ת זוג עובד/ת -

. בשומה 2019לשנת אחרונה שנקבעה במס הכנסה   שומהיש להגיש  בן/ת זוג שעובד/ת כעצמאי/ת: -
יש להגיש  2019)במידה ואין את של  צריך להיות פירוט האם ההכנסה היא ממשכורת או מעסק.

 אישור מרו"ח(
 .בד מביטוח לאומיאישור על מעמד לא עו הגישיש ל בן/ת זוג לא עובד/ת: -

 אישור מס הכנסה / ביטוח לאומי על גובה הכנסה לנפש בקיבוץ בשנה החולפת :קיבוץ יחבר -

 )סטודנט רווק(: הכנסות הורים

  תלושי משכורת אחרונים 3יש להגיש  הורה עובד: -

. בשומה צריך להיות 2019לשנת אחרונה שנקבעה במס הכנסה   שומהיש להגיש  עצמאי: הורה -
 יש להגיש אישור מרו"ח( 2019)במידה ואין את של  ההכנסה היא ממשכורת או מעסק. פירוט האם

 תלוש משכורת אחרון+  2019לשנת  106טופס  הורה בפנסיה: -

 .אישור על מעמד לא עובד מביטוח לאומי הגישיש ל הורה לא עובד: -

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

  
 בהצלחה,

 מדור רווחת הסטודנט.


