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 תשפ״ג  – איראן יוצאי של מכבים קרן מלגות
 סוג המלגה 

 מלגות מיוחדות. 
 

 למי מיועדת 
 סטודנטים/ות יוצאי העדה האתיופית בלבד: 

סטודנטים/ות לתואר ראשון )עד שנה שלישית ללימודיהם/ן או בתארים בהם משך הלימודים   ●
בהתאם למשך הלימודים המוגדר על  המקובל עולה על שלוש שנים, עד השנה האחרונה ללימודיהם/ן 

 פי המל"ג(; 

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

 סטודנטים/ות לתואר שני )ללא מסלול תזה( )עד שנת הלימודים השנייה(; ●

וטרינריה( החל מהשנה הרביעית  - סטודנטים/ות לרפואה )כולל רפואת שיניים ו ●
 ללימודיהם/הן; 

 סטודנטים/ות הלומדים בתכנית לתואר שלישי בשנה"ל תשפ״ג )עד השנה הרביעית ללימודיהם/הן(.  ●

 אקונומי. -שיקול מרכזי באישור המלגה הוא מצב סוציו ●

 
 

 קריטריון סף 

 אזרח/ית ישראל ותושב/ת ישראל. •

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

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

 .32, לתואר השני  26גיל מירבי לתחילת התואר הראשון הוא  •

 ילידי אתיופיה או מי שאחד מהוריו נולד באתיופיה.  •
 
 

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

 אופן הגשה 
 הגשת הבקשה מתבצעת בשני שלבים: 
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 https://forms.gle/oAKYPocdSFMj3YWj8מילוי טופס הבקשה בכתובת:  .1
 grants@maccabim.org.שליחת כל הטפסים הבאים לכתובת:  .2

 צילום תעודת זהות הכולל ספח פתוח.  •

 נתונים כלכליים:  •

o כל אחד  של  2022שכר של חודש דצמבר :יש לשלוח תלוש סטודנטים/ות רווקים/ות
 או אישור מעמד לא עובד בצירוף אישור מאתר ביטוח לאומי  מההורים

o או אישור    2022של חודש דצמבר : יש לשלוח תלוש שכר סטודנטים/ות נשואים/ות
  .של בן/ת הזוג וגםמגיש/ת הבקשה מאתר ביטוח לאומי של מעמד לא עובד 

 מסמך רשמי מהמוסד האקדמי לשנת הלימודים תשפ״ג.  –לימוד גובה שכר  •

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

נא לצרף לבקשה אישור לימודים של האחים/ות    –במידה ויש אחים/ות שהם סטודנטים/ות  •
 של אחד ההורים להוכחת קשר משפחתי. וצילום ספח ת.ז

 
 

 מועדי הגשה 

 06.02.2023- ההרשמה תיפתח בתאריך ה
 . 20.03.2023- ההרשמה תיסגר בתאריך ה

 
בקשות חסרות ובקשות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תטופלנה. יש לשלוח את כל  

 המסמכים יחדיו במייל אחד. 
 

 תמורה 

תהליך בחינת הבקשות וביחס למספר הבקשות שהוגשו. מעמד  סכום המלגה יקבע על ידי הקרן בסיום 
הענקת המלגה הינו בטקס המלגות. המלגות הינן מלגת מענק והלוואה. את ההלוואה יש להחזיר לקרן  

קבלת המלגה מותנית בלקיחת המענק   -כשנתיים לאחר סיום הלימודים לתואר. לתשומת לבכם/ן 
 בלת אישור על המלגה.  וההלוואה גם יחד. סכום המלגה ימסר עם ק

 * השיקולים להענקת מלגה הם שיקולים פנימיים. 
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