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 ב פ״תש  – איראן  יוצאי של מכבים קרן מלגות
 

 המלגה סוג
 מחקרי   או עיוני במסלול השני לתואר ות/ לסטודנטים  מלגות

 
 מיועדת  למי

  הלימודים שנת )עד בארץ גבוהה  להשכלה המוסדות ובכל התחומים  בכל תזה( )עם מוסמך  לתואר  ות/סטודנטים •
 השלישית(. 

 . שנייה(ה הלימודים  תשנ )עד (תזה מסלול ללא)  שני לתואר  סטודנטים/ות •
 
 

 סף קריטריון

 .ישראל  ת/ותושב  ישראל  ית/אזרח •

 . אקדמית מצוינות •

  מסיבות פטור או עתודאים/ות  ות,/חדשים ות/עולים  למעט (,לפחות חודשים  20) לאומי  או  צבאי שירות •
 . רפואיות

 . 32 הוא השני התואר לתחילת רביימ  גיל •

 . באיראן נולדו  וסבותיו   סביו  או מהוריו שאחד מי או  איראן ילידי •

 משמעותי. יתרון  – מאושרת מחקר הצעת  מחקרי: במסלול •
 

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

 הגשה אופן
 : שלבים בשני מתבצעת  הבקשה הגשת

 
 https://forms.gle/vHppcCpALhEemcoU6 :בכתובת  הבקשה טופס מילוי .1
 .research@maccabim.org :לכתובת  הבאים הטפסים כל  שליחת .2

 פתוח.  ספח  הכולל זהות תעודת צילום •

  שארץ  מצוין בה סבתא/סבא או  אם/אב  של זהות תעודת  לדוגמא  יראן,לא  זיקה על המעידה  רשמית תעודה •
 איראן.  היא המוצא

גובה קצבה מאתר  אישור מעמד לא עובד בצירוף אישור רשמי הכולל  אומההורים    כל אחדתלוש שכר אחרון של   •
אחרון של בן/ת הזוג או אישור מעמד לא   תלוש שכר  במידה והסטודנט/ית נשוי/נשואה יש להציג  אוביטוח לאומי  

 .לאומי ביטוח עובד בצירוף אישור רשמי הכולל גובה קצבה מאתר

 . תשפ״ב הלימודים לשנת האקדמי המוסד של  רשמי לימודים ישורא •

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

 קיים(. )אם מחקר הצעת אישור •

  הערכה לכלול  ההמלצה   על .תהסטודנט/י ה/ למד  ה/ אצלו מרצה  או התזה  מנחה/ת של המלצה מכתב •
 *  .בהצלחה ה/לימודיו   לסיים  ית/ הסטודנט של  לפוטנציאל

 
 

 
 . פ״אתש הלימודים בשנת למלגה  זכאים נמצאוש סטודנטים/ות על חל לא  זה סעיף**
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 .אחד במייל יחדיו המסמכים  כל את לשלוח יש .תטופלנה  לא  חסרות בקשות

 

 

 הגשה  מועדי

 06.02.2022- ה  בתאריך תיפתח  ההרשמה
 . 20.03.2022- ה בתאריך תיסגר ההרשמה

 .תטופלנה לא  זה מועד לאחר  שתוגשנה בקשות
 

 תמורה

  מלגת  או החזר ללא מענק מלגת  להיות יכול   המלגה סוג  המלגה. הענקת החלטת  במעמד יקבע  המלגה וסכום סוג
  המלגה סכום הלימודים. סיום לאחר שנתיים ן לקר להחזיר  יש המלגה מסכום מסוים שחלק כך  ,הלוואהו  מענק
  .המלגה  על אישור קבלת עם ימסר

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