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מלגות קרן מכבים של יוצאי איראן – תשפ״ב
סוג המלגה
מלגה לסטודנטים/ות לתואר הראשון
למי מיועדת
•

סטודנטים/ות לתואר ראשון (עד שנה שלישית ללימודיהם/ן או בתארים בהם משך הלימודים
המקובל עולה על שלוש שנים ,תינתן זכאות להגשת הבקשה למלגה לסטודנטים/יות במסלולים הנ"ל
עד השנה האחרונה ללימודיהם/ן בהתאם למשך הלימודים המוגדר על פי המל"ג).

קריטריון סף
•

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

•

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

•

גיל מרבי לתחילת התואר הראשון הוא .26

•

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

•

מצב סוציו-אקונומי.

אופן הגשה
הגשת הבקשה מתבצעת דרך המערכת האינטרנטית של הקרן באתר.www.maccabim.org :
נא קראו בעיון את ההנחיות להגשת בקשות ופעלו לפיהן .ההנחיות מופיעות תחת לשונית "מלגות הקרן"
שבלשונית "הנחיות כלליות״.
לאחר סיום הרישום ומילוי השאלונים ,המערכת באופן אוטומטי תציג לסטודנט/ית את הטפסים השונים,
אותם עליו/ה לסרוק ולהעלות למערכת לשם בדיקתם ואימותם .תהליך האימות יתבצע אל מול הנתונים
המופיעים בשאלונים שמולאו .יש ללחוץ על כפתור ״סיימתי״ בתום התהליך כדי לשלוח את הבקשה
לבדיקתנו.
מועדי הגשה
ההרשמה תיפתח בתאריך ה06.02.2022-
ההרשמה תיסגר בתאריך ה.20.03.2022-

בקשות חסרות ובקשות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תטופלנה.

חפשו את עמוד ״קרן מכבים״ בפייסבוק לעדכונים אודות פעילות
הקרן ,שיתופי הפעולה ופתיחת ההרשמה לשנת המלגות הבאה
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תמורה
סוג וסכום המלגה יקבע במעמד החלטת הענקת המלגה .סוג המלגה יכול להיות מלגת מענק ללא
החזר או מלגת מענק והלוואה ,כך שחלק מסוים מסכום המלגה יש להחזיר לקרן שנתיים לאחר סיום
הלימודים .סכום המלגה ימסר עם קבלת אישור על המלגה.
* ככל שתוענק מלגה ,לא ניתן יהיה לבחור את סוג המלגה .השיקולים להענקת מלגה הם שיקולים
פנימיים.

חפשו את עמוד ״קרן מכבים״ בפייסבוק לעדכונים אודות פעילות
הקרן ,שיתופי הפעולה ופתיחת ההרשמה לשנת המלגות הבאה

