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 מסמכי מועמד תשפ"ג מלגת מכללה לסיוע כלכלי 

 )הקפידו על דיוק ההגשה(:                                      

 סטודנט נשוי /אלמן/גרוש/ידוע בציבור סטודנט רווק 

 צילום ת.ז. של הסטודנט/ית  
  צילום ת.ז של ההורים + ספח 

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

 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  
החשבון. במידה והשם לא מופיע על הטופס, יש  

 להוסיף אישור ניהול חשבון. 
מאומת. יש לסרוק את   לא יתקבל עובר ושב שאינו

 . PDFשלושת הדפים לקובץ אחד בפורמט 

חודשים  3עובר ושב של הסטודנט  )עו"ש( עבור  
אחרונים )חשוב שעל הדפים יופיע שם מלא של 

בעל החשבון. במידה והשם לא מופיע על הטופס, 
 יש להוסיף אישור ניהול חשבון. 

לא יתקבל עובר ושב שאינו מאומת. יש לסרוק את  
 PDFהדפים לקובץ אחד בפורמט  שלושת

חשבונות נפרדים, יש להציג את  2במקרה של 
  שניהם. 

יש להציג אישור   -סטודנט שאינו בקשר עם ההורים
  בלבדמנוטריון 

 

סטודנט/ משפחת הסטודנט  אשר מוכר בשירותי  
תקף  -רווחה יש להציג מכתב חתום משירותי רווחה

 לחודש הגשת הבקשה

הסטודנט  אשר מוכר בשירותי  סטודנט/ משפחת 
  -רווחה יש להציג מכתב חתום משירותי רווחה

 תקף לחודש הגשת הבקשה 
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

 אישור הכנסות סטודנט: 
טודנט )את שלושתם  תלושי שכר אחרונים של הס  3*

 PDFיש לסרוק לקובץ אחד בפורמט  
 (  2020/2021)*סטודנט עצמאי יצרף שומת מס 

 
יש להציג  אישור מביטוח -*סטודנט אשר לא עובד 

 לאומי "מעמד לא עובד" תקף לחודש הגשת הבקשה.  
 

* אישור על הכנסות מביטוח לאומי )קצבת נכות/  
 זקנה/ מזונות/הכנסות אחרות(

 אישור הכנסות סטודנט: 
 תלושי שכר אחרונים שלך  3*

 וגם של בן/ בת הזוג 
 PDFט שלושתם יש לסרוק לקובץ אחד בפורמ

)*סטודנט עצמאי )או בן/בת זוג עצמאי( יצרף 
 2020 -2021שומת מס 

אישור מביטוח לאומי "מעמד  -*לסטודנט לא עובד
לא עובד" גם בנוגע לבן/בת  הזוג תקף לחודש 

 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 

 יצורף חוזה שכירות -סטודנט שוכר דירה
 אישור מהעירייה  -*מגורים בשיקום שכונות

סטודנט שדירה בבעלותו יציג אישור נכס ואישור  
 משכנתא 

 26אישור הכנסות הורים לסטודנט רווק עד גיל 
 המתגורר עם הוריו/או אחד מהם: 

תלושי שכר אחרונים של שני ההורים )יש לסרוק  3*
 ( PDFאת שלושתם לקובץ אחד בפורמט 

 ( 2019-2020)*הורה עצמאי תצורף שומת מס 
יש לצרף אישור מביטוח לאומי   -*באם הורה לא עובד

 "מעמד לא עובד"
ל הכנסות מביטוח לאומי של שני ההורים  * אישור ע

)קצבת נכות/ שארים/    זקנה/ מזונות/ הבטחת 
 הכנסה/ הכנסות אחרות(

 

 אישור ביצוע ימי מילואים  אישור ביצוע ימי מילואים 
 מכתב אישי המפרט את המצב   מכתב אישי המפרט את המצב  

 

 

 

 

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

 ימי עבודה מרגע קבלת הודעה רשמית מדיקנט הסטודנטים עבור דרישה להשלמת מסמכים  5מסמכים תתאפשר למשך השלמת 

 עליכם לצרף לבקשה. סירקו ושימרו את כל המסמכים לפי נושאים אותם  .1
לשמור את הסריקה   ישתלושי שכר,  3בצירוף   , ניתן לצרף קובץ אחד לכל נושא. לדוגמא: .2

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