
  טבלת המסמכים לקביעת גובה ההנחה

  :המבקש הנחה בשכר לימוד מדורג חייב לצרף את המסמכים המתאימים בהתאם לפירוט שלהלן

  

  מסמכים והנחיות  מעמד המבקש

 תלושי משכורת ממוכנים לשלושת החודשים האחרונים שלפני מועד הגשת 3  שכיר

ר ימי העבודה ואת את מספ, את מספר הזהות שלו, הבקשה שיכללו את שם העובד

  ).היקף המשרה(מספר שעות העבודה 

  .תלושי משכורת ידניים וממוחשבים בחותמת ובחתימת המעביד

  .אישורים מתאימים על הכנסות נוספות

  

שומה לשנת המס הקודמת וזאת בהתאם לשנה שבה מוגשת תצלום של העתק   עצמאי

  . ליחיד1301 טופס –הבקשה להנחה 

  .נסות נוספותאישורים מתאימים על הכ

  

  .כמבוקש משכיר ומעצמאי גם יחד  שכיר שהוא גם עצמאי

  

מנהל בחברה פרטית או בעל 

  שליטה בתאגיד

  .תלושי משכורת כנדרש משכיר

שכיר המשמש מנהל בחברה פרטית בעל שליטה חלקית או מלאה בתאגיד יצרף 

  .מסמכים המפורטים בסעיפי עצמאי

  

ושי קצבת אבטלה שקיבל בשלושת החודשים  תל3מובטל שהיה שכיר ימציא   מובטל

  .האחרונים שלפני מועד הגשת הבקשה

  .אישור על תקופת אבטלה לא יתקבל

  

  :מובטל שעברה התקופה שבה היה זכאי לקצבת אבטלה ימציא

  .הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי באם יש קצבה

  .אישור משירות התעסוקה על היותו דורש עבודה

  .ד" המשפחה מבית משפט או עוהצהרה על מקורות מחיה של

  .בכל מקרה תיקבע למובטל דרגה זמנית

  

  :עד היותו מובטל ימציאמובטל שהיה עצמאי 

  .מ"אישור על בקשת סגירת תיק במס הכנסה או במע

  .אישור משירות התעסוקה על היותו דורש עבודה

  .ד"הצהרה על מקורות מחיה של המשפחה מבית משפט או עו

  .טל דרגה זמניתבכל מקרה תיקבע למוב

  

  ,אדם שפוטר מעבודתו ועדיין לא קבל דמי אבטלה

   תלושי שכר אחרונים שלפני מועד הגשת הבקשה והחישוב 2עליו להגיש 

  . מהברוטו70%ייעשה לפי 

משפחה בטיפול הלשכה 

  לשירותים חברתיים

  רק למועדוניות גן

י הלשכה לשירותים חברתיים תמציא מכתב מפורט ובו "משפחה המוכרת ונעזרת ע

  , חוות דעת על מצב המשפחה ואישורים על הכנסות המשפחה

  . חודשים אחרונים3-ל

  

  .אישורים על הכנסה כמקובל  נכים

ובו יפורטו הסכום , אישור מביטוח לאומי או ממשרד הביטחון על גובה הקצבה

  .להוצאות אחרותלדמי מחיה והסכום 

  



י "השלמת הכנסה ע/ הבטחת

  הביטוח הלאומי

ההשלמה עבור שלושת / יש להמציא מביטוח לאומי אישור על גובה ההבטחה

  .החודשים האחרונים שלפני מועד הגשת הבקשה

  

 בחופשה ללא תשלום בתקופת הרישום ימציאו אישור ממקום עובדים הנמצאים  עובדים בחופשה

ימציאו העובדים , הסתיימה תקופת החופשה. ופשהעבודתם על תקופת הח

  . מסמכים על הכנסותיהם

  .בתקופת החופשה תינתן דרגה זמנית

  

הלימודים ימציאו אישור על עובדי הוראה הנמצאים בשנת שבתון בשנת   עובדי הוראה

ובמקרים של מקורות הכנסה נוספים יש (הכנסותיהם מקרן גמול השתלמות 

  ).ם על כךלהמציא אישורים מתאימי

  

ה /המחזיק(גרושה / גרוש

  )בילדים

  .אישורים על הכנסות כמקובל

ה דמי המזונות וכן בציון מי בגרושה ימציאו הסכם גירושין בציון גו/ גרוש

בחישוב יש להצמיד את דמי המזונות לפי טבלת מדד . מהילדים נמצאים בחזקתם

  .מיום חתימת ההסכם ועד ליום החישוב

  . נפש נוספת במשפחהוהחישוב יעשה על פי

  

  .אישורים על הכנסות כמקובל  ה/ רווק

  .רווקים ימציאו תצלום של תעודת הזהות שלהם

  .החישוב ייעשה על פי נפש נוספת במשפחה

  

. כולל קצבת שארים, אלמן או אלמנה ימציאו מסמכים על מקורות הכנסה  ה/ אלמן

  .החישוב ייעשה על פי נפש נוספת במשפחה

  

שור מהמוסד שהם לומדים בו לשנת יהורים לומדים ושאינם עובדים ימציאו א  הורים לומדים

  .ד או מבית משפט"הלימודים שבה תוגש הבקשה והצהרה על מקורות מחיה מעו

  

 

 


