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מספר  קטגוריה 
 מסמך

 סוג מסמך

פרטים 
 אישיים

 

  בלבד jpg ,jpeg ,pngפנים בלבד. בפורמט :  -תמונת פספורט עדכנית של המועמד  1

  צילום תעודת זהות  + ספח, כולל צילום ברור של תמונת המועמד 2

  תשפ"אלשנת  אישור לימודים במוסד אקדמי מוכר  3  לימודים
  חתום עם חותמת המוסדו המופק ע"י מוסד הלימודרשמי  עדכנינדרש אישור 

   תשפ"אלשנת  עדכניאישור על גובה שכר לימוד  4
 חתום עם חותמת המוסדו המופק ע"י מוסד הלימודרשמי  עדכנינדרש אישור 

   תשפ"אמערכת שעות עדכנית סמסטר א' לשנת  5
  חתום עם חותמת המוסדו המופק ע"י מוסד הלימודרשמי  עדכנינדרש אישור 

פרטי חשבון 
  בנק

  צילום שיק של המועמד/   עדכני אישור ניהול חשבון בנק  6
  מהווה אישור ולא יתקבללתשומת ליבך תדפיס חשבון בנק אינו  – 
  נא לא לצלם כרטיסי אשראי – 

  מכתב בקשה אישי  7  אחר

לקבלת סיוע ממנהל  אינך זכאי/תאישור כי לצרף  חובהסטודנטים הלומדים לתואר ראשון:   8  מקורות מימון
  / מל"ג (מועצה להשכלה גבוהה) הסטודנטים



 
  

  )12-2020( "אפתש קרן חנן עינורקריטריונים לזכאות למלגה 

  יוצאי אתיופיה בלבדמלגת קרן חנן עינור מיועדת לסטודנטים  .1
  

 סטודנטים הלומדים במוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) .2
  

 / מל"ג (מועצה להשכלה גבוהה) מקבלים תמיכה ממנהל הסטודנטים שאינם לתואר ראשון סטודנטים .3
 

 שעות שבועיות 12 לפחות ראשוןלתואר סטודנטים הלומדים  .4
  

 שעות שבועיות 6לפחות  שני או שלישילתואר סטודנטים הלומדים  .5
  

 שעות שבועיות 6לפחות  באוניברסיטה הפתוחהלתואר ראשון, שני או שלישי סטודנטים הלומדים  .6
  

 רסטודנטים ללימודי תעודה אשר לומדים במסלול המאושר על ידי ועדת הקבלה של קרן חנן עינו .7
  

 תנאי לקבלת המלגה הינההשתתפות בטקס ה -  חובההשתתפות בטקס המלגות השנתי  .8
  

  – סמסטר ב' סמסטר א' וכן גיליון ציונים לשלוח גיליון ציונים  נדרשיםמקבלי המלגה  .9
 תנאי לקבלה המלגההינה הציונים  גיליונותשליחת 

  
 שיישלחו באמצעי אחרלא יתקבלו בקשות . באמצעות אתר העמותה בלבדהגשת בקשה למלגה  .10

  
 רת ההרשמה היא תנאי לקבלה המלגהסגי הגשת בקשה בזמן ולא יאוחר ממועד .11

 
 תנאי לקבלה המלגההינה סגירת ההרשמה  ממועדבזמן ולא יאוחר  כל המסמכים הנדרשיםהגשת  .12

  
 

  

  הערות:

 דצמבר עד סוף חודש ישלחושל הקרן ותשובות  המלגותעדת ובויובאו לדיון למלגה הבקשות  .1

 ולא תינתן האפשרות לערעור יובאו לדיון בוועדהסגירת ההרשמה לא  מועדלאחר  למלגה שיוגשובקשות  .2

 


