בס"ד

יום ראשון  91דצמבר 0292
י"ב טבת תשע"ה
פרויקט הלוואות סטודנטים יצא לדרך ...זו השנה השישית .עיריית ראשון לציון ו"קרן
ראשון לציון" הקימו קרן הלוואות לסטודנטים ,הלוואה בסך  ₪ 00,111לכל שנת
לימוד ושלמו רק בסיום התואר.

בשיתוף בנק לאומי.

סטודנטים יקרים תושבי ראשון לציון,
אנו שמחים לבשר לכם שלאחר מאמץ מתמשך יעניקו עיריית ראשון לציון בשיתוף "קרן ראשון לציון" באמצעות בנק
לאומי לסטודנטים תושבי העיר ,הלוואה ל 6 -שנים ,לכל מטרה ,בסך  ₪ 00,111לכל שנת לימודים לתואר  ,0/0כלומר
ההלוואה בהיקף של .₪ 36,111
במהלך שנות לימוד התואר ,יהיה הסטודנט פטור מכל תשלום הריבית והקרן ,כאשר הריבית של ההלוואה בשנים
האלה ,עד שלוש שנים ,תשולם ע"י "קרן ראשון לציון" ,הסטודנט יתחיל לשלם את תשלומי הקרן והריבית רק לאחר
שיסיים את לימודי התואר ,החזר ההלוואה יתבצע מיום סיום התואר ,בריבית חודשית בגובה של .1.06%
סטודנטים יקרים,
אנו מודעים לכך שלא קל להיות סטודנט במדינת ישראל ,שכר הלימוד גבוה ,מחירי השכירות והדיור רק עולים ועלות
המחייה במדינה היא גבוהה ,לכן יזמנו יחד את קרן ההלוואות לכל מטרה ,ללא ריבית אשר תסייע לכם ללמוד
"בראש שקט" ולממש את הפוטנציאל שלכם.
כעיר שהציבה את החינוך במרכז העשייה ,אנו רוצים לתת לכל אחת ואחד מכם את כל הכלים לרכוש השכלה
ולהצליח ואנו מקווים שההלוואה הזו תסייע לכם בכך .ההצלחה שלכם היא ההצלחה שלנו .בעיה כלכלית לא אמורה
להוות מכשול למי שמעוניין לפנות ללימודים אקדמאיים.
לשליחת הטפסים/פרטים נוספים:
לשכת

המשנה

לראש

העירייה

doronu@rishonlezion.muni.il

ומחזיק

תיק

הצעירים

והנוער-

דורון

אוזן-

13-6674466

" /קרן ראשון לציון" .rlf@RLFOUND.ORG 13-6367300

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת,

דב צור,
ראש העירייה

דורון אוזן ,
המשנה לראש העירייה
ומחזיק תיק הצעירים והנוער

איריס ארקין,
מנהלת קרן ראשון לציון

בקשה לקבלת מימון ללימודי השכלה גבוהה – לתושבי/ות ראשון לציון

.9

שם משפחה ___________________ שם פרטי _________________

מס' ת.זהות _______________ כתובת __________ שנת לידה ____ שנת עליה ________
טלפון נייד _________________________

דוא"ל ____________________________

מספר שנים הנך תושב  /ת ראשון לציון  ______ :נא לצרף אישורים (צילום תעודת זהות  +ספח)

.0

שם מוסד הלימודים ___________________ מגמה  /חוג לימודים ________________
תואר _______

שנת לימוד _______ גובה שכר לימוד לשנה___________ :

הלימודים משוערת______________ :

שנת סיום

נא לצרף אישורים ממוסד הלימודים

.3תנאים מיוחדים במשפחה ( כלכלי ,נכות ,מצב בריאות) :לא חובה
........................................................................................................................................ .
.........................................................................................................................................

הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמסרתי בשאלון זה הם נכונים .ידוע לי כי אם יתברר כי פרטים
מסוימים אינם נכונים ,תישלל ממני הזכות לקבלת הלוואת לימודים .בקשתך לא תובא לדיון באם לא
צורפו המסמכים הדרושים.
תאריך............................ :

חתימה................................:

סטודנטים זכאים יופנו לבנק לקבלת ההלוואה.
ניתן למסור טפסי הבקשה במשרדי קרן ראשון לציון בימים א' – ה' בין השעות  23:82ל 90:22
בדוא"ל , moshe@rlfound.orgבדואר לכתובת הקרן או ב מס'28-5851525 :

קרן ראשון לציון  -רח' ירושלים  2ראשון לציון  46257טלפון  ,30-6067032פקס30-6069634 :
Keren rishon lezion 2, Jerusalem Str. 75264, Tel: 03-5354312, Fax: 03-5359507
דוא"לEmail : rlf@rlfound.org :

30- : פקס,30-6067032  טלפון46257  ראשון לציון2  רח' ירושלים- קרן ראשון לציון
6069634
Keren rishon lezion 2, Jerusalem Str. 75264, Tel: 03-5354312, Fax: 03-5359507
Email : rlf@rlfound.org :דוא"ל

