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عميد الطالب
מדור מלגות

 .1קרן הסיוע לסטודנטים המשותפת למועצה להשכלה גבוהה ולמשרד החינוך והתרבות
הקרן מעמידה הלוואות לסיוע בשכר לימוד לסטודנטים בעלי מעמד של תושבי קבע בארץ ,הלומדים לתואר
ראשון או שני במוסדות בארץ ,המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
הקריטריונים:
 .1תושבי קבע בארץ.
 .2מצב סוציו -אקונומי ,מקום מגורים (אזורי עדיפות לאומית /שכונות שיקום) ,מצב משפחתי ,נתונים
מיוחדים.
 .3שירות צבאי או לאומי.
 .4גובה שכר לימוד בו מחויבים הסטודנטים בשנת הפנייה לקרן.
גובה ההלוואה – עד  $ 2,000ארה"ב ,תוענק בשקלים חדשים.
תנאי ההלוואה – ללא ריבית ,בהצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן בלבד.
הסטודנטים רשאים לקבל מספר הלוואות במשך שנות לימודיהם.
החזר ההלוואה  -יתפרש ל 36 -תשלומים חודשיים החל משנתיים ממועד סיום הלימודים.
אופן ההגשה :טפסי הבקשה ניתן לרכוש כחודש לאחר פתיחת שנת הלימודים בחנות הספרים באוניברסיטה.
הבקשה להלוואה תופנה ישירות לקרן בצירוף האישורים.
מועד הגשת הבקשה :בהתאם להנחיות ולמועדים שיקבעו על ידי הקרן בפרסומים.

 .2האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית
הקריטריונים:
 .1מבקשי ההלוואה חייבים להיות בעלי הכנסה משפחתית של  ₪ 3,000עד  ₪ 13,000נטו לחודש או
הבטחת הכנסה של לפחות  ₪ 3,000לחודש.
 .2מבקשי ההלוואה חייבים להיות בעלי ותק של שנה באותו מקום עבודה.
 .3במידה ומבקש/ת ההלוואה משתכר/ת פחות מ –  ₪ 3,000נטו לחודש ,או לא עובד/ת בכלל ,או
שעובד/ת פחות משנה באותו מקום עבודה ,יוכל אחד ההורים לחתום כעושה השטר יחד עם הלווה ,וכן
יחתים שני ערבים נוספים.
גובה ההלוואה – עד .₪ 15,000
תנאי ההלוואה – צמוד לדולר ולפי שער היציג ביום פירעון התשלום ,נדרשים  2ערבים בעלי הכנסה של 3,000
 ₪לחודש נטו.
החזר ההלוואה – החזר ההלוואה נעשית בהוראת קבע ,עד  60תשלומים שווים.
אופן ההגשה :הבקשה תוגש על גבי טפסים מקוריים של האגודה ,את הטופס ניתן להוריד הטופס מאתר
האגודה בכתובתwww.freeloan.org.il : :
כתובת :רח' רבקה  ,29ירושלים , 93461טלפון .02-5300777
מועד הגשת הבקשה :כל השנה.
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