
 
 

 

 

 שנקר מלגת לבקשת לצרף שיש המסמכים רשימת

 דגשים חשובים

או  PDF, כקובץ ולשמור במחשבךהמסמכים  את לסרוק עליך, האישי במידע מקוון טופס מילוי בטרם .1
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 . ולהעלות לאתר אחדנא לקבץ את השלושה לקובץ  –תלושי שכר  3כשמתבקשים להגיש  .2

למלגת  /ת, לא זכאי/הישגהפיס מפעל/אימפקט  -כגון גדולה חיצונית למלגה /תשזכאי /יתסטודנט .3

 שנקר.

ת למלג /תלא זכאי –היקף מערכת  60%השנתית לא עולה על /ית שמערכת לימודיו/ה סטודנט .4

 .שנקר

השוברים ) תשע"ז הינו תנאי הכרחי להמשך טיפול בבקשת המלגה תשלום מקדמה עבור שנה"ל .5

  עד אמצע ספטמבר(.יתבצע התשלום ו יישלחו בדואר במהלך אוגוסט

 

 שמופיע  "הערות"חלון בחופשי במלל  ציין ולפרט את נסיבות הגשת המלגהבאפשרותך ל –אישי מכתב 

 בעמוד הבקשה הראשון.

 3 בת זוג(./ גם של בן –, )במידה והסטודנט נשוי סטודנט אם, אב, של אחרונים שכר תלושי 

 .לאומי לביטוח המוסדעל כך מ אישור להמציא יש , עובדים ואינם במידה

 יש לצרף שומת מס אחרונה. -סטודנט/ית עצמאי/ת 

 שור רו"ח על גובה יאו לחילופין א הקודמת המס שנת של עדכני שומה ח"דו להמציא יש -עצמאי הורה

 . הכנסות 

 .לאומי לביטוח מהמוסד אישור להמציא יש, עובד אינו ההורה בו מקרה בכל

 תלושי פנסיה אחרונים. 3יש להמציא  -הורים פנסיונרים 

 הקצבה החודשית למשפחה.גזבר הקיבוץ על גובה  אישור ממזכירות/ – הורים קיבוצניקים 

 השלמת הכנסה/ הבטחת אבטלה/ /נכות  /זקנה קצבאות על אישורים – לאומי לביטוח המוסד קצבאות 

 .הקצבה גובה על רשמי אישור לצרף נא - שאירים /הכנסה

 במקרה  של נכות של אחד מבני המשפחה. -תעודת נכות בני משפחה 

 תעודת פטירה  -פטירת אב/ אם. 

 אחיו /הזוג/ הוריו בת /הסטודנט/ בן של ממושכת מחלה על רפואי אישור- ממושכת קשה מחלה. 

 גירושין תעודת -גירושין . 

 במידה ואין  -בקשר ה/את איתו ההורה חתימת עם - הסטודנטים לאגודת שייך שאינו - פרטי ד"עו תצהיר

 ההורים.קשר עם אחד 

 סוציאלי ח"דו לצרף יש – חברתיים לשירותים ליחידה המוכרים סטודנט או משפחה. 

  



 
 

 

 

 פירוט אשראי/ דפי )לא כולל משכנתא אישור בנק / כונס נכסים על חובות.  – עיקולים/ לבנקים חובות /

 (.עו"ש

 נכון להיום, להחזר ההלוואה יתרתגובה  על רשמי אישור -/הורים סטודנט הלוואות. 

 אין צורך ) –יוכרו רק אישורים שניתנו ממרכז "הילה" בשנקר אישור המעיד על לקות למידה.  – למידה לקויי

 בצירוף האישור ממרכז הילה(

 שבחזקתו האופנוע או הרכב רישיון צילום יצרף אופנוע או רכב בעל סטודנט - אופנוע/ רכב. 

 עדכני  – סטודנטים הורים/  זוג ת/בן/  אחים של לימודים אישור - משפחהה ניב של גבוהים לימודים

תינתן האפשרות להמציא אישורים עדכניים  ,)במידה ואין אישור עדכני במועד הגשת הבקשה זלתשע"

 .אלו עד תחילת השנה(

  תאריכי גיוס ושחרור בציון –צילום תעודת שחרור מצה"ל/שרות לאומי, של הסטודנט. 

 במידה ויש אחים/אחיות חיילים -לום תעודת חוגר יצ.  

 סיוע זכאי חייל בודד,: כגון  ל"בצה מיוחדים שירות תנאי על המעידים מסמכים - ל"בצה ייחודי שירות. 

  בין , יום  14 לפחות  של ילואים במידה ונעשה שירות מ -מילואים )בציון כמות ימים(אישור על שירות(

 (.2016אוגוסט -2015התאריכים ספטמבר 

 

 

 

שבמידה ולא יצורפו המסמכים  כךעובדת  המלגות המקוונתמערכת -***לתשומת ליבכם 

 לא ניתן יהיה לעבור הלאה במילוי הבקשה.  –המבוקשים 

 במידה וביצעת "שליחה" בסוף הבקשה , לא תוכל לשוב ולהוסיף מסמכים.  –כמו כן 

 !לדיון תועלה לא מסמכים בה יחסרו אשר בקשה

 

 

 

 

 בברכת שנת לימודים מוצלחת,                                                       

 מדור מלגות                                                                                                     


