במסמך זה מרוכזים עדכונים לפתיחת מלגות חיצוניות לשנה"ל תשע"ח
 22.10.17מלגת אומנות של ארגון נפש יהודי.

סך המלגה השנתית כ ₪ 4200 -₪ 5000 -לשנת הלימודים )  31מפגשים *  4שעות כל מפגש =124
שעות(  ₪ 800+סמסטר קיץ
מיקום :רחוב בר כוכבא  54ת"א
קישורים/http://www.nefeshyehudi.co.il :
https://www.facebook.com/%D7%A0%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99-1766125826965213/?fref=ts
פרטים ליצירת קשר :זהר 054-7578545

 :22.10.17נפתחה ההרשמה לתכנית אירתקא – תכנית מלגות לתואר ראשון ,המיועדת
לסטודנטים ערבים .גובה המלגה עומד על  10אלפי  ₪בשנתיים הראשונות )בכל שנה( ו 8אלפי ₪
בשנים הנותרות לתואר
למידע /http://lamsamedia.com/campaigns/irteka/2016

 :17.10.17מלגה ע"ב מצב כלכלי מטעם קרן מלגות ללימודים ומחקר בענף הבנייה
והקהילה בגובה של עד  ₪ 5000נפתחה לרישום.
פרטים אצל רכז סיוע אקדמי וכלכלי זוריק מקייבסקי בניין  1חדר /106א
ובמייל .Zorik@hit.ac.il
הגשת הטפסים תתאפשר עד לתאריך .15/11/2017

 :19.9.17ארגון מנהיגות עסקית צעירה מגייס סטודנטים למלגה .
מיועד לסטודנטים עם ניסיון בהדרכת בני נוער.
המלגה בהיקף שנתי של  6שעות שבועיות  ,בחודשים אוקטובר עד סוף יוני.
התוכנית בפריסה ארצית ,הדרכה לפי אזור מגורים/לימודים.
לסטודנטים שיבחרו תוענק מלגת הדרכה בגובה ₪ 80000
לשליחת קורות חיים –  ybl1617@gmail.comפרטים נוספים 03-9611126 :

 :6.9.17נפתחה ההרשמה למלגת "סודקות את תקרת הזכוכית" בגובה .₪ 8000
דרישות המלגה -לקריאת הדרישות למלגה  -קול קורא למלגת סודקות
מידע נוסף ניתן לקרוא כאן
רישום לחצ/י כאן לתחילת הרשמה בטופס ממוחשב
מידע למועמדים:

 .1תהליך המיון לשנת תשע"ח מתקיים בימים אלו .
 .2יש לשלוח את הטפסים הנדרשים
חשוב  -יש לכתוב בנושא המייל  :שם הסטודנט  ,ת.ז  -טפסים להרשמה ראשונית
הטפסים הנדרשים :
צילום ת.ז  ,אישור על שירות לאומי  /תעודת שחרור מהצבא ,גיליון ציונים ,מכתב פנייה
אישית בו תציג/י את עצמך ואת הסיבות בגללן את רוצה לקחת חלק בתכנית ,מכתב המלצה
ממקום עבודה/מקום פעילות בעבר )ההמלצה יכולה להיות תעודת הצטיינות ו/או על פעילות
חברתית וערכית(.

 :6.9.17נפתחה ההרשמה למלגת פר"ח חווידע -בת ים גובה המלגה .₪ 7000
• סטודנטים לתואר )המוכר ע"י המל"ג(
• בעלי יכולת עמידה מול קבוצה
•עם גישה מצוינת לילדים
• בעלי יכולת לעבוד בצוות
ניסיון בהדרכה -יתרון
רקע במדעים – יתרון
מועמדות ניתן להגיש עד תאריך  , 22.10.17באתר פר"ח  perach.org.ilאו לשלוח קו"ח
למיילhavayeda.batyam@gmail.com :
מידע נוסף עלינו ניתן למצוא באתר http://www.havayeda.org.il/About_Us.html
לפרטים נוספים פנו דרך המייל או בטלפון 03-5089588
______________________________________________________________

 :6.9.17נפתחה ההרשמה למלגת פר"ח מלגה התחלתית של ) .₪ 5200תוספת בערים
שונות בהתאם לשת"פים שונים ,תוספת למשרתי מילואים(.

פר"ח מציע לכם הזדמנות לחנוך ילד/ה ולקבל מלגת לימודים בתמורה לשעות החונכות .בפר"ח
פרויקטים רבים ומגוונים ,החל מהחונכות האישית הקלאסית וכלה בפרויקטים קבוצתיים שונים
בתחומים מגוונים .החונכות מתחילה במהלך החודשים ספטמבר/אוקטובר ומסתיימת בסוף חודש יוני
עם סיום שנת הלימודים .על מנת להיות זכאי למלגה מלאה יש להגיע לכל המפגשים עם החניך
במהלך שנת החונכות ,וכמו כן להגיע למפגשי ההדרכה והשיחות עם הרכז.

רישום באתר פר"חperach.org.il :
פרטים נוספים1-599-550-500 :
______________________________________________________________
 :6.8.17מלגת קרן גרוס נפתחה לרישום ההרשמה תיסגר ב.30.10.17-
מלגה בגובה  ₪ 5000מותנת בביצוע  70שעות התנדבות(
•

חיילים משוחררים על פי חוק )כולל מסיימי שרות לאומי( אשר שרתו לפחות שנה
אחת בשירות סדיר/שירות לאומי/אזרחי.

•

חיילים משוחררים אשר טרם מלאו חמש שנים מיום סיום שירות חובה ביום הגשת
בקשת הסיוע לקרן.

•

חיילים אשר נצלו חלק מפיקדונם האישי )בהתאם לקריטריונים של כל תכנית סיוע(
למעט מי ששרת שנה אחת בשרות לאומי או אזרחי .מועמדים אלה זכאים לסיוע
החל משנה ב' אלא אם כן ניצלו את הפיקדון במלואו לא למטרות לימודים.

•

חיילים משוחררים הלומדים במוסד לימודים בארץ לפחות  12שעות שבועיות.

•

מועמדים אשר לימודיהם אינם ממומנים ע"י גורם ממשלתי ,פרטי ,מקום עבודת
הורים ,קיבוצים או קרנות כגון :אייסף ,אימפקט ,מפעל הפיס ,דיקנט הסטודנטים,
מינהל הסטודנטים ,משרד החינוך ,תכנית אקדמיה וכו' .אלא אם כן היקף הסיוע אינו
עולה על .₪ 8,000

למידע ופרטים נא ליצור קשר עם איילת יוסף ayelet@mailstud.hit.ac.il

 :6.7.17נפתחה ההרשמה למלגת כוכבים בבת-ים.
מלגה בסך  ₪ 10,000תמורת  200שעות ,וכוללת כ 150-שעות חונכות ,וכ 50-שעות
הדרכה .המלגה מיועדת לכלל הסטודנטים –לא רק תושבי בת ים.
תנאי הקבלה:
תהליך מיון כולל סדנת מיון וראיון אישי.
תואר ראשון/שני
אופציה למלגה מיוחדת לתושבי העיר שאינם עומדים בקריטריונים.

קבלה למלגה מותנית באם הסטודנט/ית אינו/ה מקבל מלגה נוספת מטעם מפעל הפיס.
קבלת המלגה מותנית בסיום שעות חונכות והדרכה בתקופה שבין אוקטובר ליולי ,כולל
חופשים ותקופות מבחנים.
תחילת החונכות אוקטובר 2017

להגשת מועמדות נא לשלוח קו"ח למיילbatyam.stars@gmail.com :
לפרטים נוספים03-5090882 :

