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 רשימת המסמכים שיש לצרף לבקשת מלגת האוניברסיטה

 meser@ariel.ac.ilדוא"ל למשלוח המסמכים: 

 בקשה אשר יחסרו בה מסמכים לא תועלה לדיון!

 

לתשומת  לבכם!- סטודנט/ית שברשותו/ה יתרת פיקדון צבאי נכון לשנה"ל הנוכחית בגובה 2,000 ₪ ומעלה 

 )שנוצלה/תנוצל בשנה זו( , סיכוייו/ה לקבלת מלגה, יופחתו באופן משמעותי.  

אימפקט, מפעל הפיס, סיכויי לקבלת מלגה יופחתו באופן  -סטודנט/ית שזכאי למלגה חיצונית גדולה כגון

 משמעותי.

 א. מסמכים כלליים:

 תמונת פספורט. □

 חובה!!!. –צילום ת.ז של הסטודנט כולל ספח  □

 חובה!!! –כולל הספח בו מופיעים שמות האחים צילום ת.ז של אחד מההורים  □

 .חובה!!! –צילום תעודת שחרור מצה"ל )כולל תעודת לוחם(/ שירות לאומי/ פטור משירות  □

 .חובה!!! –וזה שכ"ד אישור מגורים במעונות )להשיג במחלקת המעונות( / ח □

)ניתן להשיג באתר האינטרנט של היחידה להכוונת   יתרת הפיקדון הצבאיאישור המעיד על  □
 חובה!!! – חיילים משוחררים(

 מכתב אישי □

 חודשים עו"ש + ריכוז יתרות + אישור ניהול חשבון 3פירוט  □
 

 ב. מסמכים המעידים על הכנסות:

במידה והסטודנט אינו עובד, יש להמציא "אישור  -תלושי שכר אחרונים של הסטודנט  3 □
 מעמד לא עובד" ואישור "אי קבלת גמלה" מהמוסד לביטוח לאומי.

 -סטודנט רווק  □
הורה שכיר: יש להמציא טופס 106 אחרון או לחלופין 3 תלושי שכר אחרונים של כל אחד מההורים. 

ואישור "אי קבלת גמלה" מהמוסד לביטוח במידה ואינם עובדים, יש להמציא אישור "מעמד לא עובד" 

 לאומי.

הורה עצמאי: יש להמציא דו"ח שומה עדכני של שנת המס הקודמת. במידה והעסק אינו פעיל, יש 

 להמציא אישור על כך ממס הכנסה.

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

 -ילדים סטודנט נשוי ללא
יש להמציא מסמכים המעידים על שכר ההורים ובת הזוג לפי אותו מפתח של שכירים ועצמאיים 

כמצוין לעיל. בכל מקרה, בו בת הזוג אינה עובדת, יש להמציא אישור "מעמד לא עובד" ואישור "אי 

 קבלת גמלה" מהמוסד לביטוח לאומי

. 

 -סטודנט נשוי עם ילדים □
של הורי הסטודנט. אין צורך להציג תלושי שכר  

בת זוג שכירה: יש להמציא טופס 106 אחרון או לחלופין 3 תלושי שכר אחרונים. במידה ואינה עובדת, 

 יש להמציא אישור "מעמד לא עובד" ואישור "אי קבלת גמלה" מהמוסד לביטוח לאומי.
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בת זוג עצמאית: יש להמציא שומה עדכנית של שנת המס הקודמת. במידה והעסק אינו פעיל, יש 

 להמציא אישור על כך ממס הכנסה.

בכל מקרה, בו בת הזוג אינה עובדת, יש להמציא אישור על כך מהמוסד לביטוח לאומי ואישור 

 ממס הכנסה. 

 

 ג. קצבאות:

במידה ואחד ההורים או שניהם ו/ או בן/בת הזוג מקבלים קצבה כלשהי מהמוסד לביטוח  □
מהמוסד לביטוח לאומי על כך שאינם  להמציא אישוריש צורך  -לאומי או ממקום העבודה

 עובדים, בנוסף למסמך המעיד על גובה הקצבה.
 
 

 ד. מסמכים המעידים על מצב מיוחד של הסטודנט או בני משפחתו:

מסמכים המעידים על תנאי שירות מיוחדים בצה"ל )של הסטודנט  - שירות ייחודי בצה"ל □
 בלבד(, כגון: תעודת לוחם, חייל בודד/ זכאי סיוע, תשמ"ש וכיו"ב. 

 תעודת גירושין של הסטודנט ו/ או הוריו. -גירושין □

 תעודת פטירה של הורים, אחים או בן/בת הזוג.  -פטירת בן משפחה □

שורים על קצבאות זקנה, נכות, הבטחת הכנסה, השלמת אי – קצבאות המוסד לביטוח לאומי □
 נא לצרף אישור רשמי על גובה הקצבה.  -הכנסה, שאירים  

נא  -יש לצרף אישורים המעידים על פנסיה/ גמלאות או אבטלה – פנסיה/ גמלאות/ אבטלה □
 לצרף אישור רשמי על גובה הקצבה.

 עיקול של המשפחה.מסמכים המעידים על חובות וצווי   - חובות / עיקולים □

מסמכים המעידים על דמי מזונות של ההורים או הסטודנט/  -  הוצאות או הכנסות ייחודיות □
 פיצויים/ שכר דירה/ משכנתא של הסטודנט/ נכסים.

 אישור על לקות למידה של הסטודנט ממרכז התמיכה של אוניברסיטת אריאל. - לקויי למידה □

 יש לצרף דו"ח סוציאלי. – ותים חברתייםמשפחה או סטודנט המוכרים ליחידה לשיר □

 אחיו./פואי על מחלה ממושכת של הסטודנט,בן/בת הזוג,הוריואישור ר- מחלה קשה ממושכת □

 לוח סילוקין.  /שנלקחה לשם לימודים אישור רשמי על גובה ההלוואה  - הלוואות סטודנט □

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

 אישור לימודים של אחים / בן/ת זוג / הורים סטודנטים. -לימודים גבוהים של בן משפחה  □
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