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מלגות קרן מכבים של יוצאי איראן – תשפ״א
סוג המלגה
מלגות מענק לסטודנטים/ות לתואר במקצועות הבריאות -בשיתוף הפדרציה היהודית של ניו יורק (.)UJA
למי מיועדת
סטודנטים/ות לתואר ראשון ,שני או שלישי במקצועות הבריאות.
קריטריון סף
•

לימודים לתואר אקדמי בתכנית לימודים מלאה במוסד מוכר ע"י המל"ג באחד מהתארים הבאים:
 oאופטומטריה
 oסיעוד
 oפיזיותרפיה
 oפסיכולוגיה  -רק במסלול לתואר שני
 oקלינאות תקשורת
 oרוקחות
 oריפוי בעיסוק
 oרפואה כללית
 oרפואת שיניים
 oוטרינריה

•

שירות צבאי או לאומי ( 20חודשים לפחות) ,למעט במקרים של עולה חדש/ה או פטור רפואי (בצירוף
אישור).

•

גיל מרבי להגשת המועמדות הינו:
 oתואר ראשון30 -
 oתואר שני35 -
 oתואר שלישי38 -

•

ילידי איראן או מי שאחד מהוריו או מהורי הוריו נולדו באיראן.

בקשות של סטודנטים/ות שאינם/ן עומדים/ות בכל הקריטריונים הללו תידחנה.
אופן הגשה
הגשת הבקשה מתבצעת בשני שלבים:
 .1מילוי טופס הבקשה בכתובתhttps://forms.gle/aB8Efm2T6xrEDVLP6 :
 .2שליחת כל הטפסים הבאים לכתובתhealth@maccabim.org :
•

צילום תעודת זהות.
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•

תעודה המעידה על זיקה לאיראן – עליה /דור שני /דור שלישי ,לדוגמא תעודת זהות של אם/אב או
סבתא/סבא בה מצוין שארץ המוצא היא איראן.

•

אישור לימודים רשמי של המוסד האקדמי.

•

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

•

סטודנטים/ות לתואר ראשון ותואר שני ללא תזה -טפסים להוכחת מצב סוציו -אקונומי:
 oאישור הכנסה של ההורים 3 -תלושי שכר אחרונים של כל אחד מההורים .במידה וההורה אינו
עובד יש להנפיק דרך ביטוח לאומי טופס "אישור על מעמד לא עובד" .הורה המקבל קצבה -נא
להביא אישורים מביטוח לאומי על הקצבאות הניתנות.

•

סטודנטים/ות לתואר שני:
 oמכתב המלצה של מרצה אצלו למד/ה המועמד/ת .על ההמלצה לכלול הערכה לפוטנציאל של
הסטודנט/ית לסיים לימודיו/ה בהצלחה ,הערכה לחשיבות תחום המחקר של המועמד/ת .מכתב
ההמלצה צריך לציין אם לסטודנט/ית יש הצעת מחקר שאושרה על ידי הוועדה האקדמית
הרלבנטית במוסד הלימודים (לא חובה הצעת מחקר מאושרת) .על ההמלצה להישלח מכתובת
מייל של המרצה במייל נפרד לכתובתנו הנ"ל (.)health@maccabim.org

•

סטודנטים/ות לתואר שלישי:
 oמכתב המלצה של מנחה הדוקטורט או מרצה אצלו למד/ה המועמד/ת .על ההמלצה לכלול הערכה
לפוטנציאל של הסטודנט/ית לסיים לימודיו/ה בהצלחה ,והערכה לחשיבות תחום המחקר של
המועמד/ת .נא לציין במידה ולסטודנט יש הצעת מחקר מאושרת על ידי הוועדה האקדמית
הרלבנטית במוסד הלימודים .על ההמלצה להישלח מכתובת מייל של המנחה או המרצה במייל
נפרד לכתובתנו הנ"ל (.)health@maccabim.org

אנא ודאו שהגשתם את כל המסמכים הנדרשים .בקשות חסרות לא תטופלנה .יש לשלוח את כל המסמכים יחדיו
במייל אחד (למעט ההמלצה כאמור).
*מועמדות למלגה תישקל רק על בסיס הבקשה שתוגש עד למועד סגירת הגשת הבקשות ועם צירוף כל הטפסים
והמסמכים הנדרשים.
מועדי הגשה
ההרשמה תיפתח בתאריך  20.12.2020ותיסגר בתאריך .28.02.2021
בקשות חסרות ובקשות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תטופלנה.
תמורה
סכום המלגה יפורסם עם קבלת אישור על קבלת המלגה.
פרטי טקס הענקת המלגות ימסרו בהמשך.
* ככל שתוענק מלגה ,לא ניתן יהיה לבחור את סוג המלגה .השיקולים להענקת מלגה הם שיקולים פנימיים.
המלגה בשיתוף הפדרציה היהודית של ניו יורק ()UJA

