8.1.17
טבלת מלגות מעורבות חברתית תשע"ז
הצטרפו למערך התוכניות החברתיות של האקדמית אשקלון ותהיו סטודנטים מצטיינים בעשייה
ובלימודים ,המשפיעים על חוסנה של החברה הישראלית.
שילוב של ידע מתקדם והתנסות בשטח ,מקנה לכם מיומנויות חדשות שתשרתנה אתכם בהמשך דרככם
המקצועית והאקדמית.

המלגות מיועדות לבעלי מינימום  16ש"ש לימוד ללא אנגלית

להגשת מועמדות באמצעות מערכת מקוונת  359לחץ כאן
המלגה +
קישור
לפרטים
ולהרשמה

סך
גובה
המלגה שעות
בש"ח פעילות
בשנה

למי מיועדת המלגה

תאריך אחרון
להגשת מועמדות
כל הקודם זוכה!

תכנית "סחתיין
صحتين عليك
עליך َ
" באקדמיה

5,000

100

חינוך לפסגות
רמלה ,לוד

6,000

130

סטודנטים/יות לכלכלה,
לעבודה סוציאלית ,לחינוך
וסיעוד ,שנה פדגוגית ב'
והלאה
ממוצע  85ומעלה.
בעלי/ות זמן פנוי ויכולת ללמד
לתושבי רמלה ולוד
המעוניינים לצמצם הפערים
החברתיים ע"י יצירת שוויון
הזדמנויות לילדים ולנוער
בעלי פוטנציאל למצוינות

סטודנט עמית
באמי"ת

6,000

110

למאמינים ביכולתם לקדם
צעירים בעלי צרכים מיוחדים
לתעודת בגרות איכותית.
לפנויים בשעות הבוקר.
חובת חבישת כיפה/כובע
לבנים וחצאית לבנות בשטח
ביה"ס.

22.1.17

15.1.17
 4מלגות אחרונות

15.1.17
 4מלגות אחרונות

תיכון בא בחשבון
בעירוני ב'

6,000

110

למבקשים לסייע לתלמידי
עירוני ב' באשקלון להשיג ת.
בגרות איכותית באנגלית
ובמתמטיקה  3-5יח"ל.
חובת חבישת כיפה/כובע
לבנים וחצאית לבנות בשטח
ביה"ס.

פרח לקשיש
קריית גת

3,000

55

צל"ש

6,000

110

כנפי יונה

10,000

120

חינוך לפסגות
שדרות

10,000

160

הכוונת צעירים
לתעסוקה

6,000

110

תושבי קריית גת בעלי לב
חם ואינטראקציה טובה עם
קשישים המבקשים להעניק
להם רגעי נחת באמצעות
מפגשים חברתיים
למעוניינים לסייע חברתית
לקשישים ניצולי שואה
באמצעות שיחות חולין,
הפעלת מחשב ,תיעוד קורות
חיים ,משחקי שולחן ועוד
יוצאי אתיופיה ,דוברי
אמהרית וטיגרית
המשתייכים לתכנית
"סטארטאפ להצלחה"
המבקשים לתעד ולהפיץ את
סיפורי העלייה והגבורה של
'ביתא ישראל'
לתושבי שדרות
המעוניינים לצמצם הפערים
החברתיים ע"י יצירת שוויון
הזדמנויות לילדים ולנוער
בעלי פוטנציאל למצוינות
לתושבי אשדוד ,במסלול
לימודים 'משאבי אנוש' שנה
ב'/ג' המעוניינים לסייע
לצעירים להשתלב בשוק
העבודה

15.1.17
מלגה  1אחרונה

התכנית מלאה

התכנית מלאה

התכנית מלאה

התכנית מלאה

התכנית מלאה

