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  חוזר למועמדים ללימודים 
  

, ברצוננו לברך את הנהנה עם הגיעו ללימודים במוסד להשכלה גבוהה  הקרובהלימודים לקראת שנת 
  ולפרט את המסמכים הנדרשים לצורך קבלת כספי החיסכון. 

עבור כל  החיסכוןיועברו לחשבון הבנק של החוסכים במנות של שליש מיתרת  החיסכוןכספי  .1
  שנת לימודים. 

מחצית  –לפיכך , לתלמידי שנה ראשונה יועבר שליש מהיתרה , לתלמידי שנה שנייה 
 . החיסכוןכל יתרת  –מהיתרה ולתלמידי השנה שלישית 

החוסך , ניתן לקבל  אם שכר הלימוד לשנה אחת גבוה מהסכום העומד לשנה זו לזכות .2
  השלמה של מנה אחת או יותר , כשכל מנה הינה שליש מיתרת התוכנית שהצטברה. 

 לא ניתן לקבל השלמה בסכום נמוך משליש מלא של התוכנית. 

 :  את המסמכים הבאים 7964530-03לצורך משיכת הכספים , על החוסך להעביר בפקס  .3

, פרטי חשבון הבנק הות הבקשה בו יצוין מס' חשבון "גחלת" , מ, מכתב פניה  •
 . להעברה, טלפון 

 תעודת זהות של החוסך. צילום  •

(לצורך אימות פרטי חשבון  צילום המחאה של החשבון אליו יועברו הכספים  •
 הבנק, אשר צוינו במכתב) . 

 על חשבון שכ"ל לשנה חדשה.  משולמתקבלה  •

  באופן הבאה :  כל השנה בקשות למשיכת הכספים יתקבלו במהלך **
  

) יטופלו והכספים בגינן יועברו  13:00לחודש ( עד השעה  15 –פניות שיתקבלו במשרדינו עד ה 
  לחשבון הלקוח בסוף אותו חודש . 

הלומדים במוסדות שאינם אוניברסיטאיים או הלימודים בחו"ל , אשר תקופת הלימודים בהם  .4
יכון ופרטים על מסלול הלימודים, לא פחותה משנתיים , יש בנוסף להציג תעודת גמר ת

  דרישות קבלה ומשך הלימודים , ללומדים בישיבות גבוהות , נא להמציא מספר עמותה . 
  ) במוסד שאינו אקדמאי, סמסטרים 4לא יאושרו לימודים במסלול של פחות משנתיים (

  או בלימודים בחו"ל. 
 

 פוניים בשעות קבלת קהל. על מנת לאפשר טיפול יעיל לקהל, נבקשך להימנע מברורים טל

  שעות קבלת קהל 
  13:00 – 09:00ה' בין השעות  –בימים א' 

  03-7556095   טל' :
  03-7964530פקס : 

 .15:00בירורים טלפונים עד לשעה ל •
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