
טפסים ללא אסמכתאות וללא פרוט מקורות הכנסה -  אישורים ומסמכים שיש לצרף לבקשה
 נפסלים

 
), המערכת 40, בן/ת זוגו והוריו גם אם אינם תומכים בסטודנט (עד גיל המבקש/תיש לשלוח אישורים על הכנסות 

גם סטודנטים אשר  בחישוב הזכאות למלגה, מתייחסת לכל ההבדלים במסגרת המשפחתית. חייבים באסמכתאות
 החל מחודש אפריל ואילך.הגישו בקשה בעבר. על האסמכתאות להיות מעודכנות: 

 
 : טופס השומה האחרון של מס הכנסה והצהרה על הכנסה חודשית ממוצעת.עובדים עצמאיים .1
 תלושי משכורת אחרונים, מחודש אפריל ואילך, לגבי כל מקום עבודה. 3: עובדים שכירים .2
(קצבת זקנה, שארים וכד').   ור על גובה הפנסיה וקצבת ביטוח הלאומי החל מחודש אפריל: אישפנסיונרים .3

 פנסיונר העובד עבודה נוספת, חלקית או מלאה ימציא אישורים על עבודתו כמפורט לעיל.
אישורי בנק על סכום   : אישור על סכומי תשלום מזונות, קצבאות בטוח לאומי, נכות וכד',הכנסות שונות .4

 יש להקפיד לצרף אישורים מעדכניים. –ם, רנטה פיצויי
יש לצרף אישור  –דהיינו, מובטל או לא עובד  -אישורים המעידים על היעדר הכנסה של הורי הסטודנט .5

יש לצרף אישור על גובה דמי הכנסה, או מלשכת שירות התעסוקה. -מתאים ועדכני מפקיד השומה באגף מס
 אבטלה.

צרף צילום ברור של תעודת הזהות של האב או האם כולל צילום הספח בו יש ל – אישור על אחים ואחיות .6
יש לצרף  –), הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה 25). אחים (עד גיל 18רשומים האחים והאחיות (עד גיל 

 אישור לימודים.
: יש לצרף צילום ברור מתעודת הזהות שלהם כולל צילום הספח של ת"ז שבו רשומים סטודנטים הורים .7

. (חישוב יש לדאוג שהנתונים על נישואין והורות מעודכנים במרכז למרשםילדיהם ותאריכי הלידה המדויקים. 
 הזכאות שונה במקרה של סטודנט/ית נשוי/אה או הורה)

 ץ על עזיבה ואי תמיכה של הקיבוץ בסטודנט או אי תשלום פיצויים.ייצרפו אישור ממזכירות הקיבו עוזבי קיבוץ .8
 יש לצרף תלושי שכר של ההורים. קיבוץ בהפרטה: .9

אשר אין להם קשר עם ההורים ואינם יכולים להמציא אישורים חייבים בתצהיר בפני עו"ד  סטודנטים בודדים: .10
. התצהיר חייב להיות של הסטודנט ניםמעל שלוש שעל ניתוק כל קשר, ולא רק כלכלי, בתנאי שהנתק נמשך 

עצמו ולכלול תאריך ניתוק הקשר. יש לצרף מכתב הסבר על הסיבות. אפשר להיעזר בעורך דין של אגודת 
 ).03 -6407666(טל:   הסטודנטים

צילום תעודת שחרור מהצבא או אישור על שרות לאומי. סטודנט/ית שלא שרת/ה  - שרות בצה"ל ומילואים .11
תעודת הפטור או אישור עתודה של צה"ל. לוחם יצרף תעודת לוחם, סטודנט המשרת במילואים  י/תצרף צילום

 מתבקש לציין זאת ולצרף אישור.
 : יש לצרף העתק רישיון רכב של הסטודנט (לרבות בן/בת זוג) רכב .12
 דנה בבעיות רפואיות) לאלצרף מסמכים רפואיים (ועדת המלגות  לאנא   .13
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