
 - 1 - 

                                                                                     

 

              בטופס הבקשה.( לנתונים עליהם הצהרתבהתאם  רשמיים תומכים, עליך לצרף מסמכים)סמכים נדרשים מ
  

 

  ילדים משוחרר נשוי +חייל                                           חייל משוחרר נשוי ללא ילדים או  חייל משוחרר רווק       

 
                           

 
     

 

  ת.ז., מגיש הבקשה + ספח

 תעודת נישואין / צילום ת.ז. חייל משוחרר נשוי

 מס' ילדים 
 ספח  תעודת זהות בציון שמות  

 הילדים.

 תעודת שחרור + 
 תאריך שחרור מחובה

 

 תדפיס מהלשכה אישור על סוג שירות בצה"ל 

 אישור עירייה / מועצה. ת שיקום / עיירת פיתוחשכונו

 אישור על לימודים 
 אישור לימודים בפועל + קבלה על 

 תשלום

 בן זוג סטודנט 
 אישור לימודים עדכני ממוסד 

 להשכלה גבוהה.
 )כולל בית ספר להנדסאים( 

 הכנסה ברוטו בן / בת הזוג
 ח' אחרונים /  3תלושי שכר ב 

 עבור  אישור שומה ממס הכנסה
 השנה האחרונה.

 קצבת בן / בת הזוג
 אישור קצבת ביטוח לאומי 

 )כגון: מענק ללידה( 
 או נכות בן / בת הזוג.

 אבטלת בן / בת הזוג
 אישור גובה דמי אבטלה מביטוח 

 לאומי בחודשיים האחרונים.

 הבטחת הכנסה בן / בת הזוג 
 אישור גובה הבטחת הכנסה 

 מביטוח לאומי בחודשיים 
 חרונים.הא

 חסר הכנסה בן / בת הזוג
 אישור ממחלקת הגביה בסניף 

 הביטוח הלאומי על 
 מעמדו כאדם חסר הכנסה. 

 חייל משוחרר גרוש / פרוד
 תעודת גירושין/ מסמך מבית הדין 

 הרבני /מסמך מעו"ד 
 )על הליכי גירושין/ פרוד(  

 דמי מזונות
 אישור על גובה דמי המזונות 

 ם.  בחודשיים האחרוני

 תעודת פטירה בן זוג שנפטר

 חבר קיבוץ
 אישור המזכירות על מגורי 

 המועמד בקיבוץ.

  ת.ז., מגיש הבקשה + ספח

 תעודת שחרור + 
 תאריך שחרור מחובה

 

 תדפיס מהלשכה  אישור על סוג שירות בצה"ל 

  תא בודדיםאישור  חייל בודד / תשמ"ש 

 אישור עירייה / מועצה. שכונות שיקום / עיירת פיתוח

 אישור על לימודים 
 אישור לימודים בפועל + קבלה על 

 תשלום

 אח רווק סטודנט
 לצרף אישור לימודים עדכני ממוסד 

 להשכלה גבוהה, כולל הנדסאים. 

 צילום ת.ז. הורים ת.ז. הורים 

 מספר אחים
 ספח תעודת הזהות של אחד ההורים 

 עם שמות הילדים.

 אב /אםהכנסה ברוטו 
 ח' אחרונים / אישור  3תלושי שכר ב 

 שומה ממס הכנסה עבור השנה 
 האחרונה.

 תלושי פנסיה בחודשיים האחרונים . פנסיה אב / אם 

 קצבת אב / אם 

 אישור קצבת ביטוח לאומי 
 )זקנה/ שארים/ נכות(
 או נכות בן משפחה 

 )החייל המשוחרר/ אח/ אחות(

 אבטלת אב / אם
 אבטלה אישור גובה דמי

 מביטוח לאומי בחודשיים האחרונים.

 הבטחת הכנסה אב / אם 
 אישור גובה הבטחת הכנסה 

 מביטוח לאומי בחודשיים האחרונים.

 חסר הכנסה אב / אם 
 אישור ממחלקת הגביה בסניף 

 הביטוח הלאומי על מעמדו 
 כאדם חסר הכנסה. 

 הורים גרושים / פרודים
  תעודת גירושין/ מסמך מבית הדין

 הרבני /מסמך מעו"ד 
 )שההורים בהליכי גירושין/ פרודים(  

 דמי מזונות

 אם יש אחים ביולוגיים מתחת 
 יש להמציא אישור על  18לגיל 

 גובה דמי המזונות בחודשיים 
 האחרונים. 

 תעודת פטירה. הורה שנפטר

 תעודת נישואין/ צילום תעודת זהות. חייל משוחרר נשוי

 נתק מהמשפחה 
 קע בעיות במשפחה()על ר

 דוח סוציאלי מלשכת הרווחה 
 שברשות המקומית שבמקום מגורי 

 ההורים.

 חבר קיבוץ
 אישור המזכירות על מגורי המועמד 

 בקיבוץ.


