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 טבקשה למלגת סיוע לתשלום שכר לימוד לשנת הלימודים תשע"
 9201 -לגות לסטודנטים חלוקת מ

 

 הקריטריונים לקבלת מילגה:
 

 .סטודנטים הלומדים לימודים אקדמאים לתואר ראשון במוסד ישראלי להשכלה גבוהה .1

 .התחייבות בשכר לימוד מלא .2

 מועמדים אשר שירתו שירות צבאי מלא, עתודאים או סטודנטיות אשר שירתו בשירות לאומי. .3

  שנים ומעלה. 5תושבים המתגוררים באריאל  .4

 שעות בשנה(. 20 -)לא פחות מ קבלת המילגה מותנית בשירות למען הקהילה .5

 .חובההשתתפות בטקס חלוקת המילגות,  .6

 .28גילם אינו עולה על גיל סטודנטים אשר  .7

 .עדיפות תינתן למועמדים שלא קיבלו מילגה בעבר .8

 .כלכלי נזקקותעדיפות תינתן עפ"י  .9
 

 נוהלי הגשת הבקשות .א
 

, במשרדי הקרן )לאחר התאריך האמור לעיל לא יתקבלו בקשות 1/11/18עד יום  2/10/18את הבקשות ניתן להגיש מיום  

 נוספות(

  
 הבקשה והאישורים הנדרשיםהוראות למילוי טופס  .ב
 

 מלא/י את טופס הבקשה בכתב יד ברור ונקי ורשום באופן מלא ומדויק את כל הפרטים הנדרשים. .1

נא לצרף אישור מביטוח -במידה והורה אינו עובד אם שני ההורים עובדים, יש לצרף אישורי הכנסות של שני ההורים. .2

 לאומי

 סות של בן/בת הזוג.אם בן/בת הזוג עובד/ת, יש לצרף אישורי הכנ .3

סטודנט שהינו עובד במשך לימודיו, יצרף אישורים על הכנסות ההורים או הכנסת בן/בת הזוג, בנוסף לאישורים על  .4

 הכנסתו.

גובה או אחוז המימון לשנה"ל סטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן במלואו או בחלקו, יצרפו אישור מהגוף המממן על  .5

 .חתשע"

 

 המסמכים הבאים:יש לצרף את  .ג
 

 צילום של תעודת זהות ואישור תושב. .1

 אישור על שירות צבאי/שירות לאומי /עתודאי )דחיית שירות(. .2

 אישור על מוסד ומקצוע לימודים. .3

 אישור על גובה שכר לימוד. .4

 נא לצרף אישורים מביטוח לאומי. –עובד אינובמידה והורה  תלושי משכורת אחרונים של המועמד והוריו. 3ילום של צ .5

 לגה/אי קבלת מלגה )כולל גובה הסכום( מהמוסד בו הוא לומד.אישור על קבלת מ .6
 

 לתשומת לב:
 

 .לא תטופלנה בקשות שתתקבלנה באיחור או שהפרטים בהן לא מולאו כראוי ולא צורפו אליהן האישורים הנדרשים 

 דפי ההסבר, ולהדק את כל המסמכים לטופס. הנך מתבקש/ת לתלוש מהטופס, לפני הגשתו את 

  לצרף מכתב נלווה מעבר למקום  לאלרשותך בטופס הבקשה, ניתן מקום לפירוט הסיבות לבקשה. הנך מתבקש/ת
 שניתן בסעיף זה.

  בין  הגובה המלגות נע 2018גובה המלגה תלויה במספר הזוכים ובצורך הכלכלי של כל זוכה וזוכה. בשנת הלימודים
 לזוכה.₪  3,000 –ל  1,000
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