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 רשימת טפסים ואישורים שיש לצרף לבקשה

 

 

 

 

 הערות מי צריך להגיש? טופס / אישור

  סטודנטים רלוונטיים הודעת פיטורין או הוצאה לחל"ת

צילום תעודת זהות של הורי הסטודנט + 
 ספח מלא 

כולם, למעט סטודנט שהינו חייל 
בודד, סטודנט יתום וסטודנט 

 שהוריו מתגוררים בחו"ל. 
 

אישור הכרה כחייל בודד מטעם המדור 
 לסיוע לחיילים בודדים

  סטודנט שהינו חייל בודד

אישור מביטוח לאומי שמעיד על קיומה של 
 נכות

  סטודנט שציין כי הוא בעל נכות

של מחלה  אישור מרופא אודות קיומה
 כרונית

סטודנט שציין כי הוא חולה במחלה 
 כרונית

 

  סטודנט שמבצע פעילות חברתית אישור על ביצוע פעילות חברתית

 חוזה שכירות
סטודנט שמתגורר בשכירות ו/או 

 בהסדר מגורים אחר שכרוך בתשלום
 אין צורך בחוזה המעונות

 אישור לימודים מהמוסד בו למד הסטודנט
שלמדו במוסד להשכלה סטודנטים 

גבוהה בשנה"ל שקדמה לשנה לגביה 
 מוגשת הבקשה

למעט סטודנט של המכללה 
 יפו-האקדמית תל אביב

מסמך מגורם רשמי שמאשר את נכונות 
הפרטים שכתב הסטודנט בקשר לחוסר 

 אפשרות לעבוד בשנה האחרונה

סטודנט שציין כי לא הייתה לו 
אפשרות לעבוד בשנה האחרונה 

מסיבות שאינן קשורות בלימודים, 
שירות צבאי או לאומי, נכות או 

מחלה כרונית )של הסטודנט או של 
 בן משפחה קרוב(. 

 

 :שכר הסטודנט
שלושה תלושי שכר של הסטודנט מחודשים 

ינואר ו/או  שומת מס -דצמבר-נובמבר
דנט משנת הדיווח המלאה הכנסה של הסטו

 2018 -האחרונה 

 כולם

אם התיק במס הכנסה נסגר, 
יש לצרף על כך אישור ממס 

הכנסה ולצרף את כל 
האישורים המעידים על 

 הכנסת הסטודנט
 :שכר הורי הסטודנט

שלושה תלושי שכר עוקבים של ההורים 
ו/או שלושה תלושי פנסיה עוקבים של 

ההורים ו/או שומת מס הכנסה של ההורים 
 2018 -משנת הדיווח המלאה האחרונה 

כולם, למעט סטודנט שהינו חייל 
בודד, סטודנט יתום וסטודנט 

 שהוריו מתגוררים בחו"ל. 

אם התיק במס הכנסה נסגר, 
ר ממס יש לצרף על כך אישו

הכנסה ולצרף את כל 
האישורים המעידים על 

 הכנסת המשפחה
 :שכר בן/בת הזוג של הסטודנט

שלושה תלושי שכר של בן/בת הזוג 
מחודשים עוקבים ו/או שומת מס הכנסה 

של בן/בת הזוג משנת הדיווח המלאה 
 2018 -האחרונה 

 סטודנט נשוי

אם התיק במס הכנסה נסגר, 
יש לצרף על כך אישור ממס 

הכנסה ולצרף את כל 
האישורים המעידים על 

 הכנסת בן/בת הזוג
אישור מביטוח לאומי שמעיד על קיומה של 

 נכות בן משפחה
סטודנט שציין כי בן משפחתו הוא 

 בעל נכות
עבור כל בן משפחה בעל נכות 

 יש לצרף אישור עצמאי

אישור מרופא אודות קיומה של מחלה 
 כרונית לבן משפחה

י בן משפחתו חולה סטודנט שציין כ
 במחלה כרונית

עבור כל בן משפחה שחולה 
במחלה כרונית יש לצרף 

 אישור עצמאי
הצהרת הסטודנט בפני עו"ד על ניתוק קשר 
משני הוריו, ובה פירוט של נסיבות המקרה 

 ותאריך ניתוק הקשר  

סטודנט שהצהיר כי אין לו קשר עם 
 שני הוריו

 

הזוג  אישור לימודים מהמוסד בו לומד בן
 של הסטודנט

סטודנט נשוי שבן זוגו לומד במוסד 
 להשכלה גבוהה

 


