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 ט"תשע – איראן יוצאי של מכבים קרן מלגות

 

 המלגה סוג

 .בלימודים הצטיינות על והלוואה מענק מלגות

 

 ?מיועדת למי

 .אקונומי-הסוציו למצבם קשר ללא ,איראן יוצאי מצטיינים סטודנטים

 (.אחת מלגה רק להעניק שנוכל כמובן ;האינטרנט אתר באמצעות הרגילות הקרן למלגות בקשה גם במקביל להגיש ניתן)

 

 סף קריטריון

 .השלישית הלימודים משנת החל ג"המל י"ע מוכר במוסד אקדמי לתואר לימודים •

 (.מלאים סמסטרים 2) ח"תשע הלימודים שנת עבור ,לפחות 90 – סופי ממוצע ציון •

 (.אישור בצירוף) רפואי פטור או חדשים עולים של במקרים למעט (,לפחות חודשים 20) לאומי או צבאי שירות •

 .30 הוא המועמדות להגשת מרבי גיל •

 .באיראן נולדו הוריו הורי או מהוריו שאחד מי או איראן ילידי •

 תידחנה. הללו הקריטריונים לבכ ות/עומדים ן/שאינם ות/סטודנטים של בקשות

 

 הגשה אופן

 :שלבים בשני מתבצעת הבקשה הגשת

 https://goo.gl/forms/sP1AbMn4n5rEAYSP2 :בכתובת הבקשה טופס מילוי .1

 .achievers@maccabim.org :לכתובת הבאים הטפסים כל שליחת .2

 .זהות תעודת צילום •

 .לאיראן זיקה על המעידה תעודה •

 .רפואי פטור על אישור או חדש עולה פטור על אישור או (לפחות חודשים 20) לאומי / צבאי שירות על המעידה תעודה •

 .טתשע" הלימודים בשנת ג"המל י"ע מוכר במוסד מלאה לימודים בתכנית אקדמי במוסד לימודים אישור •

 .הלימודים מוסד י"ע חתום ח"תשע לשנת רשמי ציונים גיליון •

 הטפסים כל צירוף ועם הבקשות הגשת סגירת למועד עד שתוגש הבקשה בסיס על רק שקלית למלגה מועמדות*

 הנדרשים. והמסמכים

 .אחד במייל יחדיו המסמכים כל את לשלוח יש .תטופלנה לא חסרות בקשות     

 

 הגשה מועדי

 .182017.12 בתאריך תיפתח ההרשמה

 .2019.02.28 בתאריך תיסגר ההרשמה

 .תידחנה זה מועד לאחר שתוגשנה בקשות

 

 המלגה גובה

 . בלבד מסכומה כמחצית לקרן להחזיר יש כאשר הלוואה מלגת או החזר ללא מענק מלגת

 . המלגה קבלת על אישור קבלת עם יפורסם המדויק המלגה סכום

 .פנימיים שיקולים הם מלגה להענקת השיקולים המלגה. סוג את לבחור יהיה ניתן לא מלגה, שתוענק ככל *

 ..9.2010630 בתאריך יתקיים המלגות הענקת טקס
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