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 סטודנט/ית יקר/ה,

 :למלגה הנחיות למילוי בקשה

 .נא קרא/י  היטב את השאלות וסמן/י בהתאם את תשובתך 

  טופס  /יראהלענות על כלל השאלות ולצרף מסמכים בהתאם לנדרש )נא הקפד/י

 להוריך ובני משפחתך. אליך, ביחס מטה( בקרה

כים הנדרשים, לא טופס בו לא יימצא מענה על כלל השאלות ו/או לא יצורפו המסמ

 יעלה לדיון וועדת המלגות.

 :אודות הוריו פטור ממסירת מידע ,תקיים עבורו אחד מהתנאים הבאיםמסטודנט אשר 

 .ומעלה 30מגיל  /יתסטודנט .1

, העולה על שנה בתקופה /הקשר עם הוריו כל ימ/תאשר לא מקי /יתסטודנט .2

 ים.ההורלצרף הצהרה על אי קיום קשר עם  חלה החובהבמקרה זה, 

 משני הוריו.  מ/היתו /יתסטודנט .3

 סטודנט/ית נשוי/ נשואה. .4

 עד לסיום מועד רווחה ומעורבות חברתית מחלקתאישורים ומסמכים נוספים יימסרו ל 

 הגשת הבקשות.

  יש להגיש צילומים של  ולכן מוחזרים אינםאישורים המצורפים לטופס הבקשה

 האישורים ולא אישורים מקוריים.

 לבקשה מכתב אישי המתאר את הסיבות בגינן מוגשת הבקשה.  לצרף ותאנו ממליצ 

 

 לתשומת ליבכם,

טופס אשר לא ימולא במלואו ולא יצורפו אליו כלל המסמכים הנדרשים, לא יעלה 

 לדיון בוועדת המלגות. 

 revaha@pac.ac.il/ 9378926-08 ומעורבות חברתית רווחהמחלקת ל שאלות נוספות ניתן להפנות
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  ,סטודנט/ית יקר/ה

 טופס בקרה אשר יסייע בידך לבחון כי כלל המסמכים הנדרשים בידך. ,לנוחיותך

 בן/בת זוג סטודנט/ית מסמכים נדרשים

 סטודנט/ית

 אם

 סטודנט/ית

 אב

 סטודנט/ית

)סטודנט/ית ולפחות  צילום ת.ז כולל ספח

 צילום ת.ז כולל ספח של אחד מההורים(

 ---   

 --- --- ---  חוזה שכירות עדכני

אישור אודות תשלום משכנתא הכולל סכום 

 חודשי לתשלום

 --- --- --- 

 --- --- ---  רישיון רכב

 שכירים: שלושה תלושי שכר אחרונים

מהבאים אינו/ה עובד/ת יש לצרף במידה ומי 

ור מהמוסד לביטוח לאומי על מעמד איש

 "שאינו עובד"

    

 2016עצמאיים: דו"ח שומה לשנת 

במידה ומי מהבאים אינו/ה עובד/ת יש לצרף 

אישור מהמוסד לביטוח לאומי על מעמד 

 "שאינו עובד"

    

הכנסות נוספות: קצבת זקנה/קצבת 

נכות/הבטחת הכנסה/אבטלה/קצבת 

ה הכנסשארים/פנסיה/משרד הביטחון/

 מנכסים, אחר

    

     שלושה תדפיסי עו"ש אחרונים 

 --- --- ---  אישור אודות סך הלוואות והחזר חודשי

 סטודנט/ית במעמד גרוש/ה:  

 אישור אודות סך  מזונות מדי חודש

 --- --- --- 

אודות אישור מילואים בשנה  3010טופס 

 האחרונה 

 --- --- --- 

 

, דוגמת: אישורים העשויים להיות רלוונטיים לדיון בבקשתך ** נא צרף/י מסמכים נוספים

 רפואיים.

קשר עם הוריו בתקופה העולה על שנה לצרף  כלעל סטודנט אשר לא מקיים להזכירך, *** 

 הצהרה על אי קיום קשר עם הוריו.


