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 אישורים הדרושים לבקשת מלגת סיוע מטעם המכללה האקדמית נתניה 

להלן רשימת אישורים ומסמכים שיש לצרף לבקשת המלגה  לאימות הפרטים המוצהרים בבקשה. יש לעבור עליה בקפידה 

ייבדק ובקשתו תענה בשלילה. לא תינתן ולצרף את האישורים הרלוונטיים. טופס אשר לא יצורפו אליו האישורים הנדרשים לא 

 האפשרות לערער על כך.

 
 

 הערות  סוג המסמך 

תלושי משכורת אחרונים   3 – רי הכנסה לשכירו איש 

 2021אפריל החל מחודש 

 בת זוג\ית, בן\עבור הכנסות ההורים, הסטודנט

צילום שומה ממס הכנסה   –רי הכנסה לעצמאי ו איש 

 2020/2019לשנת המס 

 בת זוג\ית, בן\עבור הכנסות ההורים, הסטודנט

אישור על גובה אחוזי נכות וקצבת נכות לשלושה  

 חודשים אחרונים 

 מביטוח לאומימסמך זה ניתן להשיג 

טופס  ר זה או ובמידה ואחד מההורים פנסיונר יש לצרף איש שלושה תלושי פנסיה אחרונים  

של הפנסיה, כמו כן יש לצרף אישור אי העסקה מביטוח   106

 לאומי

 מביטוח לאומימסמך זה ניתן להשיג  קצבת זקנה לשלושה חודשים אחרונים  

צילום כמו כן יש לצרף  מביטוח לאומי,מסמך זה ניתן להשיג  קצבת שארים לשלושה חודשים אחרונים  

 ה(\)אלמן תעודת פטירה או צילום תעודת זהות

 מביטוח לאומימסמך זה ניתן להשיג  הבטחת הכנסה לשלושה חודשים אחרונים  

 מביטוח לאומימסמך זה ניתן להשיג  דמי אבטלה לשלושה חודשים אחרונים  

 אישור אי העסקה מביטוח לאומיחובה לצרף  או הורים שאינם עובדים \סטודנט ו  

או  צילום תעודת נישואיןאה יש לצרף \ית נשוי\סטודנט צילום תעודת נישואין  

 תעודת זהות

או  תעודת גירושיןה גרושים יש לצרף \ית או הוריו\סטודנט צילום תעודת גירושין + אישור על גובה מזונות 

 אישור על גובה מזונות צילום תעודת זהות וכן 

צילום  יש לצרףבבית,  25יות מתחת לגיל \במידה ויש אחים ספח תעודת זהות  

ית יש  \. במידה ולסטודנטספח תעודת זהות של אחד ההורים

 לצרף צילום ספח תעודת זהות ילדים יש 

 2020לשנת  מילואיםאישור על ימי יש לצרף  תעודת לוחם, אישור על ימי מילואים  

שבו   צילום תשלום ארנונהאישור מהעריה או יש לצרף  שטח דירה  

 )גם אם הדירה בשכירות( מופיע שטח הדירה במ"ר

 במידה וגרים בשכירות צילום חוזהלצרף  חוזה שכירות 

המצהיר שנותק הקשר בינו לבין   27סטודנט רווק עד גיל  תצהיר נוטריוני על ניתוק הקשר עם ההורים 

 על כך תצהיר נוטריוני עדכנינדרש לצרף לבקשה  –הוריו 

 אישור מהיחידה להכוונת חיילים משחוררים יש לצרף  או זכאי סיוע \סטודנט בודד ו  

 לגבי כל מקרה כל אישור רפואי רלוונטייש לצרף  אישורים רפואיים  



 ת הזוג\ית, הורים ובן \האישורים הנ"ל  רלוונטים לסטודנטכל 


