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 ב פ״תש  – איראן  יוצאי של מכבים קרן מלגות

 המלגה סוג

 בלימודים הצטיינות על המלג

 

 מיועדת  למי

 . אקונומי-הסוציו  למצבם קשר ללא  ,איראן יוצאי  מצטיינים ות/סטודנטים

 

 סף קריטריון

 . השנייה הלימודים משנת  החל  ג"המל י"ע  מוכר במוסד אקדמי לתואר לימודים •

 (.מלאים סמסטרים 2) פ״אתש הלימודים שנת  עבור ,לפחות 90 – סופי ממוצע ציון •

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

 . 32  השני התואר ולתחילת 26 הוא הראשון התואר   לתחילת מרבי גיל •

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

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

 

 הגשה אופן

 : שלבים בשני מתבצעת  הבקשה הגשת

 https://forms.gle/RThBGc9K8URJppzt8:בכתובת  הבקשה טופס מילוי .1
 .achievers@maccabim.org לכתובת:  הבאים הטפסים כל  שליחת .2

 . פתוח ספח  הכולל זהות תעודת צילום •

  בה סבתא/סבא או  אם/אב  של זהות תעודת  וגמאלד  ,לאיראן זיקה על המעידה  רשמית התעוד •
 איראן. היא מוצאה שארץ מצוין

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

 בשנת ג"המל י"ע מוכרה במוסד מלאה  לימודים בתכנית אקדמי במוסד  לימודים אישור •
 פ״ב תש הלימודים

 . הלימודים  מוסד י"ע חתום פ״אתש לשנת  רשמי ציונים גיליון •

 .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
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 תמורה

  ללא מענק מלגת  להיות יכול   המלגה סוג  המלגה. הענקת החלטת  במעמד יקבע  המלגה וסכום סוג
  סיום לאחר שנתיים ןלקר  להחזיר יש  המלגה  מסכום מסוים שחלק כך ,הלוואהו  מענק מלגת  או החזר

  .המלגה על  אישור קבלת עם ימסר המלגה סכום  הלימודים.

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