מסמכים לצירוף לבקשה

:

סטודנטים רווקים עד גיל  30יגישו את מסמכי הסטודנט  +מסמכי הורים




סטודנטים נשואים יגישו את מסמכי הסטודנט  +מסמכי בן/בת הזוג



סטודנטים רווקים מעל גיל  30יגישו מסמכי סטודנט בלבד

מסמכי מועמד:
 .1תמונת פספורט :נא לצרף תמונה עדכנית וברורה.
 .2צילום ת.ז  :כולל הספח
 .3סטודנט שכיר :תלושי שכר 3 ,חודשים אחרונים /אישור שומה מס הכנסה -שנה אחרונה.
 .4ריכוז יתרות-מועמד :דו"ח המפרט את ריכוז כל היתרות וחסכונות המועמד (כולל יתרות עו"ש ,תיק נכסים,
תיק השקעות ,אובליגו) מכל חשבונות הבנק אשר על שמך .דו"ח זה חייב לשאת את שמך /בן הזוג.
 .5שירות צבאי -תעודת שחרור :תעודת שחרור -תעודת הערה (לא כרטיס מגנטי).
 .6יתרת ניצול פיקדון צבאי :מאתר הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים /http://www.hachvana.mod.gov.il
 .7מועמד -חבר קיבוץ :אישור המזכירות על חברות בקיבוץ ופירוט גובה הסיוע הניתן למועמד (שכר לימוד,
שכר דירה ,דמי קיום).
 .8רכב מועמד /בן הזוג :רישיון רכב ,עבור כל רכב בבעלות מועמד /בן הזוג.
 .9מכתב אישי :מכתב המפרט את הבקשה (לא חובה)
מסמכי הורים:
.1

צילום ת.ז כולל ספח אחים :אישור על מס' אחים :ספח תעודת זהות של אחד ההורים בציון שמותיהם.

 .2הכנסת הורים :תלושי שכר3 ,חודשים אחרונים /אישור שומה מס הכנסה -שנה אחרונה.
 .3פנסיה :במידה ויש תלושי פנסיה 3 ,חודשים אחרונים ממקום עבודה אחרון.
 .4קצבת הורים /בן זוג :אישור קצבת ביטוח לאומי (זקנה /שארים) /משרד הביטחון.
 .5קצבת אבטלה :הורים /בן זוג :אישור גובה דמי אבטלה מבטוח לאומי 3 ,חודשים אחרונים.
 .6הבטחת הכנסה :אישור גובה הבטחת הכנסה מבטוח לאומי 3 ,חודשים אחרונים.
 .7קצבת נכות :אישור  %הנכות  +גובה הקצבה ,מועמד  /הורים /אחים /בן-הזוג 3 .חודשים אחרונים (מביטוח
לאומי /משרד הביטחון).
 .8מזונות :אם יש אחים ביולוגים מתחת לגיל  ,18יש להמציא אישור על גובה דמי המזונות 3 .חודשים
אחרונים.
 .9תעודת גירושין :הורים גרושים /פרודים :תעודת גירושין /מסמך מעו"ד /מסמך מבית הדין הרבני.

 .11הורה שנפטר :תעודת פטירה.
 .11הורה חסר הכנסה :הורה חסר הכנסה :אישור ממחלקת הגביה בסניף ביטוח לאומי ל מעמדו כאדם חסר
הכנסה.
 .12הורים חברי קיבוץ :אישור המזכירות על חברות בקיבוץ והכנסות ההורים (במידה והקיבוץ אינו מופרט)
 .11עו"ס משפחה :דו"ח עובד סוציאלי ,של הרשות המקומית ,על מצב המשפחה במידת הצורך.

מסמכי בן/בת זוג
 .1פרטי בן הזוג -ילדים :מועמד נשוי +ילדים :ספח תעודות זהות בציון שמות הילדים.
 .2פרטי בן הזוג -הכנסה :הכנסה בן-זוג המועמד :תלושי שכר /הכנסה של  3החודשים האחרונים ,של בן
הזוג.
 .3דו"ח ריכוז יתרות -בן/בת זוג :דו"ח המפרט את כל יתרות /חסכונות (תיק נכסים /תיק השקעות/אובליגו)
מכל חשבונות הבנק אשר על שמו .דו"ח זה חייב לשאת את שם בן/בת הזוג.

* האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים ,השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

