
   

 

 

 
 

 מי אנחנו?
כלכלית באמצעות חינוך למדע -"עתיד פלוס" הינה עמותה אשר בונה, מנגישה ומלווה ילדים ונוער מהפריפריה החברתית

מרכזי לימוד ברחבי הארץ, תמכה בשיפוץ  עמותות, וטכנולוגיה. העמותה פעלה בשנה האחרונה בלווי כפרי נוער, פנימיות,
 עוטי יכולת.    ימ יםנערב, תמיכה בנערים בסיכון ובילדים ותות מחשבים, תגבור לימודיואבזור כי

בגובה  מלאה הנות ממלגהימאפשרת לסטודנטים לפעול במסגרת חברתית ולתרום לסביבתם, ובמקביל לעמותת עתיד פלוס 
  האקדמיים. הלימודיםמימון לצורך  ,למשך שלוש שנים ₪ 010111, ובסך כולל של לכל שנת לימודים ₪ 010111

  לאורך כל התקופה.  נער/ה חנכווי לפרויקט אשר יצטרפו לסטודנטיםוענק המלגה ת
אישי מצד  לליוויילאורך שלוש שנים, במהלכם זוכה עצים מויך משמעותי תהל עובר ,הנבחר מטעם העמותה הנער/ה

 טק והתעשייה. -וי מנטור מתחום ההיוליו וטכנולוגיות מקצועיותהסטודנט, לצד הכשרות 
 תרון משמעותי לחיים. ה לשנות את מסלול חייו ולזכות בימסייע לנער/ זהתהליך 

 

 חיים.אשר רוצה לקחת חלק בפרויקט משנה  0סטונדט/יתאנו זקוקים ל
 

 ?הסטודנטאז מה תפקיד 

 יםלימודיוצמצום פערים ור סייע בתגביו בחיי הנער/ה שמעותיתהסטודנט יהווה דמות חיובית ומ. 

 תמקצועי ,הכשרה טכנולוגיתבבחירת ער את הנ וילווה יכוון נטדטוהס. 

  התעשייהטק/-יימנטור מתחום הההנער להקשר בין  ילווה הסטודנט את הפרויקטבשנתו השלישית של.  

  העמותה.  מימוןב ,שתתוכנן ע"י הנער והסטודנט ,משותפת פית,יכהפוגה מידי חודש תערך פעילות 

 ?מתאים מי

  באחד מהמוסדות להשכלה  שלוש שניםבמשך  הלומדים ,ראשוןבתואר  ,בשנה א' מיועדות לסטודנטיםהמלגה
 . בהיקף לימודים מלא, גבוהה המוכרים ע"י המל"ג

 משמעותי ומשנה חיים לאורך שלוש שנים חברתי, פרויקטחלק מ להיותורצון ערכי, בעל מוטיבציה  סטודנט. 

  מתמטיקה, אנגלית, לשון, מדעים וטכנולוגיה.בתחומיםלתגבר את הנער/ה  אשר יכולסטודנט : 

  במפגשי הכשרה קבוצתיים  להשתתףו שעתייםלמשך  פעמיים בשבועלהיפגש עם הנער/ה,  כולתיסטודנט בעל
 ואישיים שיתקיימו לאורך השנה. 

 ך נרשמים? יא

  לשלוח את המסמכים הבאים: על המועמד

וציון  אורכו של התוארמוסד הלימודים, החוג,  :, אישור הרשמה או אישור לימודים המציין אתקורות חיים, ת.ז+ ספח
 . מפורש כי הנכם לומדים בשנה א'

 למייל: לשלוחת המסמכים יש לסרוק וא
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 תוך שבועיים מיום  ,ון אישייזומן לראי ,את כל המסמכים הדרושים שיעמוד בכל הקריטריונים וישלח אשר מדמוע
 .אנא פנו אלינו במייל -אם עברו שבועיים מסיום ההרשמה ולא נוצר עמכם קשרבסיום ההרשמה. 

 ו' בסוף חודש אוקטובר או תחילת  אחד מימיב , לכל המשתתפים בפרויקטראשוני תקיים מפגש הכשרהי ,בנוסף
 .מסר בהמשך(יק י)תאריך מדוי חודש נובמבר

  

  .לא יתקיים מנגנון ערעור ,הדואר האלקטרוני, תוחזר באמצעות ההשתתפות בפרויקטחלטה בנוגע לקבלת או דחיית ה
 

    .הנ"ל מיועד לגברים ולנשים כאחד *המידע 


