
ומהיכן ניתן להשיגם. לידיעתך, רשימה זו הינה כללית, עבור כל מלגה יתכן להלן הסבר על סוג המסמכים הנדרשים 

תופיע באזור האישי  הרלוונטית לךוידרשו מסמכים נוספים בהתאם לתנאי המלגה אליה תירשם. רשימת המסמכים 

                  בעת שליחת המועמדות                                          

                                                                                                      

 

 

 

 

 פרטים אישיים:
 

 ת.ז. של המועמד
כולל ספח מלא ופתוח, בקשה 
ללא תעודת זהות של המועמד 

 לא תיבדק.

אישור לימודים רשמי 
 ממוסד הלימודים

לשנת אישור לימודים רשמי 
 .הלימודים כפי הנדרש במלגה 

תעודת שחרור 
 מצה"ל/שירות לאומי

 מקצין העיר/ תדפיס מהלשכה

סטטוס המועמד/ת 
  ובן/בת הזוג

 תעודת נישואין/ צילום ת.ז. חייל משוחרר נשוי:

 ילדים: מספר
ספח תעודת זהות בציון שמות 

 הילדים

 חייל משוחרר גרוש/ פרוד:
תעודת גירושין /מסמך מבית דין 
הרבני / מסמך מעו"ד )על הליכי 

 גירושין/פרוד(

 דמי מזונות:
אישור על גובה דמי המזונות 

 בחודשיים האחרונים

 תעודת פטירה בן זוג שנפטר:

 בן זוג סטודנט:
אישור לימודים עדכני  ףלצר

ממוסד להשכלה גבוהה )כולל 
 הנדסאים(

הכנסות המועמד/ת 
)+הכנסת בן/בת הזוג 

 אם אינו חד הורי(:

החודשים האחרונים 3ב   

  שכירים:

שלושה תלושי משכורת של 
המועמד/ת והכנסת בן/בת הזוג 

לשלושה חודשים אחרונים 
 ממועד הבקשה

 5102שומת מס לשנת  עצמאים:

  מובטל:
אישור מעמד לא עובד מהמוסד 

 /דמי אבטלהלביטוח לאומי

 נכות:
 

  נכות מועמד/ בן זוג/ ילדים:

אישור מהמוסד לביטוח לאומי 
אישור ו/או ממשרד הביטחון.

עדכני לשלושה חודשים ממועד 
 הגשת הבקשה.

קצבאות מועמד 
)+קצבת בן/בת הזוג 

 אם אינו חד הורי( :
 

מובטל המקבל קצבת 
אבטלה או הבטחת 

אישור דמי אבטלה  הכנסה:
ו/או הבטחת הכנסה 

 מהמוסד לביטוח לאומי.

אישור עדכני מהמוסד לביטוח 
לאומי, הכולל את גובה הקצבה 

לשלושה חודשים אחרונים 
 ממועד הגשת הבקשה.

הקצבת נכות מועמד/ בן 
אישור קצבת  זוג/ ילדים:

נכות מהמוסד לביטוח 
לאומי ו/או ממשרד 

 ן.הביטחו

אישור עדכני מהמוסד לביטוח 
לאומי, הכולל את גובה הקצבה 

לשלושה חודשים אחרונים 
 ממועד הגשת הבקשה.

קצבת זקנה/ מזונות/ 
ילדים/ שארים/ קצבה 

 מכולל

אישור הכולל את גובה הקצבה, 
עדכני לשלושה חודשים 
 אחרונים ממועד הבקשה.

 פרטים אישיים:
 

 ת.ז. של המועמד
ופתוח, כולל ספח מלא 

בקשה ללא תעודת זהות 
 של המועמד לא תיבדק.

אישור לימודים רשמי 
 ממוסד הלימודים

אישור לימודים רשמי 
כפי לשנת הלימודים 

 הנדרש במלגה

תעודת שחרור 
 מצה"ל/שירות לאומי

מקצין העיר/ תדפיס 
 מהלשכה

 סטטוס הורים:
 

תעודת זהות של  זוג הורים:
 אחד ההורים

 ופתוח.כולל ספח מלא 

תעודת פטירה,  חד הורי:
 תעודת גירושין

תעודת גירושין או תעודת 
פטירה של ההורה 

 הרלוונטי.

תצהיר  יתום מההורים:
 מעו"ד נוטריוני

תצהיר עו"ד נוטריוני עדכני 
עם חתימה וחותמת 

מקורית המעיד על נתק 
 מוחלט מההורים.

 חייל בודד:
אישור באמצעות הלשכות 

 או מאתר אכ"א פרט

החודשים האחרונים 3ב  הכנסות הורים:  

שלושה תלושי  שכירים:
משכורת לשלושה חודשים 

אחרונים ממועד הגשת 
 הבקשה

יש לשים לב, פנסיה 
נחשבת משכורת ויש 

לכלול אותה יחד עם שאר 
שלושת ב ההכנסות

החודשים האחרונים 
 ממועד הגשת הבקשה

 5102שומת מס לשנת  עצמאים:

 מובטל: 
לא עובד אישור מעמד 

מהמוסד לביטוח 
 /דמי אבטלהלאומי

 נכות:
 

נכות הורה/ מועמד/ אח עד 
 :52גיל 

אישור עדכני מהמוסד 
/משרד לביטוח לאומי

, הכולל את גובה הביטחון
הקצבה עדכני לשלושה 
חודשים אחרונים ממועד 

 הגשת הבקשה.

 קצבאות הורים:
 

מובטל המקבל קצבת 
 אבטלה או הבטחת הכנסה:

אבטלה ו/או  אישור דמי
טחת הכנסה מהמוסד בה

 לביטוח לאומי.

אישור עדכני מהמוסד 
לביטוח לאומי, הכולל את 

גובה הקצבה עדכני 
לשלושה חודשים אחרונים 

 ממועד הגשת הבקשה.

קצבת נכות הורה/ מועמד/ 
אישור  :52אח עד גיל 

קצבת נכות מהמוסד 
לביטוח לאומי ו/או ממשרד 

 הביטחון.

 אישור עדכני מהמוסד
לביטוח לאומי ו/או 

ממשרד הביטחון, הכולל 
את גובה הקצבה לשלושה 
חודשים אחרונים ממועד 

 הגשת הבקשה.

קצבת זקנה/ מזונות/ ילדים/ 
 שארים/ קצבה מכולל

אישור הכולל את גובה 
הקצבה, עדכני לשלושה 
חודשים אחרונים ממועד 

 הבקשה.

 נשוי + ילדים מועמד נשוי ללא ילדיםמועמד רווק או מועמד 


