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מלגות קרן מכבים של יוצאי איראן – תשע"ט
סוג המלגה
מלגות מענק.
למי מיועדת
סטודנטים יוצאי הקהילה האתיופית בלבד על בסיס מצב סוציו -אקונומי.
קריטריון סף
•

לימודים לתואר אקדמי בתכנית לימודים מלאה במוסד מוכר ע"י המל”ג.

•

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

•

גיל מירבי להגשת המועמדות הוא .30

• ילידי אתיופיה או מי שאחד מהוריו נולד באתיופיה.
בקשות של סטודנטים/ות שאינם/ן עומדים/ות בכל הקריטריונים הללו תידחנה.
אופן הגשה
הגשת הבקשה מתבצעת בשני שלבים:
 .1מילוי טופס הבקשה בכתובת.https://goo.gl/forms/aY01WQ21lFdwlS6A2 :
 .2שליחת כל הטפסים הבאים לכתובת  ,grants@maccabim.orgכאשר בנושא המייל יש לציין שם מלא ומספר תעודת
זהות.
•

צילום תעודת זהות.

•

אישור לימודים במוסד אקדמי בתכנית לימודים מלאה במוסד מוכר ע"י המל"ג לשנה"ל תשע"ט.

•

אישור על גובה שכר לימוד חתום ע"י מוסד הלימודים.

•

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

•

תלוש שכר אחרון של הסטודנט  /אישור מעמד לא עובד מביטוח לאומי.

•

תלוש שכר אחרון של כל אחד מההורים  /אישור מעמד לא עובד מביטוח לאומי.

•

תלוש שכר אחרון של בן/ת הזוג במצב של נישואין או אישור מעמד לא עובד מביטוח לאומי.

•

במידה ויש אחים שהם סטודנטים – נא לצרף לבקשה אישור לימודים של האחים וצילום ספח ת.ז של אחד
ההורים.

*מועמדות למלגה תשקל רק על בסיס הבקשה שתוגש עד למועד סגירת הגשת הבקשות ועם צירוף כל הטפסים
והמסמכים הנדרשים.
בקשות חסרות לא תטופלנה ,יש לשלוח את כל המסמכים יחדיו במייל אחד.
מועדי הגשה
ההרשמה תיפתח בתאריך ה17.12.18-
ההרשמה תיסגר בתאריך ה.28.02.2019-
בקשות שתוגשנה לאחר מועד זה תידחנה.
תמורה
מלגת מענק ללא החזר .סכום מדויק יפורסם עם קבלת אישור על המלגה.
* רק בקשות שהוגשו באופן עצמאי על ידי הסטודנטים תישקלנה .לא תתקבלנה בקשות שנכתבו או נשלחו מטעם
גוף אקדמי או אדם אחר שאיננו הסטודנט.

