דקאנט הסטודנטים
ע"ש רות ו א לן זי גלר

The Ruth and Allen Ziegler
Student Services Division

מדור מלגות וסיוע כלכלי ע"ש סיליה ,הנרי וג'רלד בורג'ר
Celia, Henry & Gerald Burger Unit for Student Aid

סיוע מקרן המגבית של לוס אנג'לס והמרחב
מטעם יהודים יוצאי איראן
קרן המגבית של לוס אנג'לס והמרחב מעניקה סיוע במימון לימודים לכלל הסטודנטים
באוניברסיטת תל-אביב ,בעזרת הלוואה בתנאים נוחים במיוחד  -ללא הצמדה ,ללא ריבית
וללא ערבים.
תנאי ההלוואה
סכום ההלוואה נקבע ע"י הנהלת הקרן והוא  $ 1,000בשקלים $ 1500 ,בשקלים$ 2000 ,
בשקלים $ 2500 ,בשקלים  3000$ ,בשקלים 3500$ ,בשקלים ו $ 4000-בשקלים.
)ההחלטה על מקבלי ההלוואה וסכום ההלוואה בידי ההנהלה(.
החזר ההלוואה יהיה שנתיים לאחר תום הלימודים ,או שנה לאחר שנת הפסקה מכל סיבה
שהיא ,בתשלום אחד ,בשקלים ,בהמחאה ,בסכום הזהה לגובה ההלוואה בשקלים .ביצוע
ההלוואה  -על סמך אישור הנהלת הקרן  -דרך האוניברסיטה.
נוהלי הגשת הבקשה :
את הבקשה יש למלא על גבי טופס מיוחד ,באנגלית ,מצ"ב .
המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה :
 .1טופס בקשה להלוואה המלא בכל הפרטים באנגלית
 .2מכתב בקשה בשפה האנגלית ,בכתב יד קריא ,הכולל סיפור קורות חיים ורקע
לימודים אקדמיים )סגנון המכתב צריך להיות אישי(
 .3מומלץ לצרף אישורים המעידים על הצטיינות בלימודים או/ובצבא .
 .4תמונת פספורט צבעונית.
בקשות ללא המסמכים המצורפים כמצוין לעיל לא יטופלו.

את כל המסמכים יש לשלוח במייל לכתובת – Shmanor@tauex.tau.ac.il

The Ruth and Allen Ziegler
Student Services Division

דקאנט הסטודנטים
ע"ש רות ו א לן זי גלר

 הנרי וג'רלד בורג'ר,מדור מלגות וסיוע כלכלי ע"ש סיליה
Celia, Henry & Gerald Burger Unit for Student Aid

THE

MAGBIT

FOUNDATION OF GREATER LOS ANGELES

THE IRANIAN SPONSORED STUDENT LOAN PROGRAM

STUDENT LOAN APPLICATION FOR THE ACADEMIC YEAR : ……………..
TEL AVIV UNIVERSITY

Please complete this application answering all questions and return along with:
A - Two passport photographs of yourself
B - A handwritten letter (preferably in English) stating a brief history of your family, academic
background and any special honors or academic achievements in 2 copies.
NOTICE : Applications that are not complete will automatically be rejected.
DATE : ………………..
TEUDAT ZEHUT NUMBER…………………....................
Use name under which you are registered at the University:
FIRST NAME ..………………………………..LAST NAME ………………………………….
HOME ADDRESS ……………………………………………….TEL: …………….....................
DATE OF BIRTH……………DATE OF ALIYA………….COUNTRY OF BIRTH ……………
Single…..Married……Divorced….Widow(er)…Number of children……Number of siblings……
Military or National Service Yes………..No………Academic Reserve Yes……… No…………….
Father's Name………………Occupation……………………………Country of Birth………………
Mother's Name…………… .Occupation…………………………….Country of Birth……………….
Field of Study……………………………..Title of Degree……..Expected Year of Graduation………
Number of years studied towards this degree (not including high school and the current year)………..
Number of years to complete studies towards this degree (including the current year)…………………
Have you received Magbit Loans before………if yes, how many years………..Total to Date…………
Amount of loan requested this year in U.S. Dollars …………….
1. I hereby declare that all the information provided above is full and accurate.
2. I am aware and agree that the University has every right to check the details whenever needed.
3. If granted, I promise to repay the loan back to the University/College under the conditions specified
so that the funds may be used in the future by other students attending the University.
SIGNATURE OF THE STUDENT …………………………………….
For use by Magbit only :
NOT APPROVED ……………………..APPROVED……………….AMOUNT $...........................
COMMENTS :

