מועמדים המעוניינים לבדוק אפשרות לסיוע כלכלי במסגרת שנת הלימודים במכינה
חייבים בהעלאת המסמכים הנוגעים למצבם בלבד לצורך דיון בוועדת מלגות:

הדיון בסיוע בשכר לימוד ו/או מלגות קיום יתקיים כחודש לאחר תחילת הלימודים ,ומיועד לתלמידים שהציגו את
המסמכים הנדרשים.

)1

הורה שכיר  :טופס  106לשנת  ,2019היה וכתוב בטופס " 106עובד מס' " "1או עובד מס'  -"2יש להביא שומת מס חתומה
ע"י מס הכנסה בלבד או אישור ממס הכנסה שאין לו תיק במס הכנסה.

)2

הורה עצמאי :טופס שומה של שנת  ,2019חתום ע"י מס הכנסה

)3

הורה שאינו עובד :אישור מביטוח לאומי על דמי אבטלה ,או אישור מביטוח לאומי על מעמד "לא עובד".

)4

הורה פנסיונר :טופס  106לשנת .2019

)5

הורה עובד בפנסיה מוקדמת :טופס  106לשנת  2019של הפנסיה +טופס  106לשנת  2019של מקום העבודה הנוכחי.
הורה בפנסיה מוקדמת לא עובד :טופס  106לשנת  + 2019אישור מביטוח לאומי שלא עובד.

)6

הורה מקבל קצבת זקנה :אישור מביטוח לאומי על גובה הקצבה שלושה חודשים אחרונים.

)7

יתמות מאב/אם :צילום ת.פטירה ,קצבת שארים ,פנסיה של ההורה הנפטר ,והכנסת הורה יחיד.

)8

הורים גרושים :צילום תעודת גירושין ,אסמכתא על תשלום מזונות (הסכם גירושין) ,הכנסות הורה יחיד.

)9

הורה נכה :קצבת נכות מביטוח לאומי שלושה חודשים אחרונים  +אישור מביטוח לאומי שלא עובד.

)10

בן משפחה גרעינית נכה  -אישור נכות מביטוח לאומי.

)11

מועמד המתגורר בקיבוץ :אישור מהקיבוץ שההורים חברי קיבוץ .קיבוץ שיתופי יש למלא מסמך הכנסה לנפש מברית
פיקוח .קיבוץ מופרט ,אישור מהקיבוץ שמופרט  +הכנסות הורים.

)12

ת.ז אם  +ספח עם פרטי האחים או אישור "תמצית אוכלוסין" ממשרד הפנים עם פרטי האחים ,במקרה שיש ת.ז.
ביומטרית ,יש לשלוח גם את הצד האחורי.

)13

חייל בודד :חייב להמציא אישור לטובת אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,מהיחידה להכוונת חיילים משוחררים (טופס מס' .)1

)14

מעמדים בני החברה הערבית (בדואים ,דרוזים ,צ'רקסים ,מוסלמים ונוצרים) שבצעו שרות לאומי או שרות צבאי מתבקשים
להציג אישור מגזר מהלשכה להכוונת חיילים משוחררים במקום מגוריהם.

)15

מועמד נשוי עם ילדים :תעודת זהות עם ספח הילדים  +תעודת נישואין  +טפסי הכנסה של בן/בת הזוג.

)16

אסמכתא לחשבון בנק :אישור ניהול חשבון מהבנק.

)17

עולה :צילום תעודת עולה עד  7שנים בארץ.

)18

טופס בן עובד אוניברסיטה (טופס בערכת הרשמה)

