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 צילום ת.ז של ההורים + ספח 

( 18ויש אחים מתחת לגיל )הספח נדרש רק במידה   

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

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

חודשים  3עובר ושב של הסטודנט  )עו"ש( עבור  

אחרונים )חשוב שעל הדפים יופיע שם מלא של בעל  

במידה ושם לא מופיע על הטופס, יש  החשבון. 

 להוסיף אישור ניהול חשבון. 

לא יתקבל עובר ושב שאינו מאומת. יש לסרוק את  
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חודשים  3עובר ושב של הסטודנט  )עו"ש( עבור  

אחרונים )חשוב שעל הדפים יופיע שם מלא של 

במידה ושם לא מופיע על הטופס, יש בעל החשבון. 

 להוסיף אישור ניהול חשבון. 

לא יתקבל עובר ושב שאינו מאומת. יש לסרוק את  
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חשבונות נפרדים, יש להציג את  2במקרה של 

 שניהם. 

 לא יתקבל עובר ושב שאינו מאומת.

יש להציג אישור   -סטודנט שאינו בקשר עם ההורים

 מנוטריון 
 

 

סטודנט/ משפחת הסטודנט  אשר מוכר בשירותי  

 רווחה יש להציג מכתב חתום מעובדת סוציאלית

בשירותי רווחה יש להציג  סטודנט אשר מוכר 

 מכתב חתום מעובדת סוציאלית

יש לצרף צילום    -במידה וברשותך רכב על שמך

 רישיון רכב

 -במידה וברשותך רכב על שמך או על שם בת הזוג 

 יש לצרף צילום רישיון רכב

סטודנט: אישור הכנסות   
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יש להציג  אישור מביטוח -*סטודנט אשר לא עובד 

 לאומי "מעמד לא עובד" תקף לחודש הגשת הבקשה.  

 

* אישור על הכנסות מביטוח לאומי )קצבת נכות/  
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 וגם של בן/ בת הזוג 
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)*סטודנט עצמאי )או בן/בת זוג עצמאי( יצרף 

2020 -2019שומת מס   

אישור מביטוח לאומי "מעמד  -*לסטודנט לא עובד

ג תקף לחודש לא עובד" גם בנוגע לבן/בת  הזו

 הגשת הבקשה  

* אישור על הכנסות מביטוח לאומי )קצבת נכות/  

 זקנה/ מזונות/הכנסות אחרות( גם של בן/בת הזוג 

יצורף חוזה שכירות -סטודנט שוכר דירה  

אישור מהעירייה  -*מגורים בשיקום שכונות  

סטודנט שדירה בבעלותו יציג אישור נכס ואישור  

 משכנתא 

 סטודנט שוכר דירה- יצורף חוזה שכירות

 *מגורים בשיקום שכונות- אישור מהעירייה 

סטודנט שדירה בבעלותו יציג אישור נכס ואישור  

 משכנתא 
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יש לצרף אישור מביטוח לאומי   -*באם הורה לא עובד
 "מעמד לא עובד"

* אישור על הכנסות מביטוח לאומי של שני ההורים  
הבטחת  /)קצבת נכות/ שארים/    זקנה/ מזונות

 הכנסה/ הכנסות אחרות(

 

 לא תידון בוועדת המלגות. -בקשה שלא תמולא כנדרש או שלא יצורפו אליה כל האישורים 

 כנסו לפורטל במידע האישי , בגוף ההגשה יש טבלה עם מסמכים נדרשים. -מסמכים נדרשים


