מלגות נוספות שוהצעו לקהל הסטודנטים במרכז האקדמי ויצו-חיפה לשנה"ל תש"ף :2019-20
מלגת אירתקא
מלגת אירתקא מיועדת לסטודנטים מהחברה הערבית ,הדרוזית והצ'רקסית
אשר לומדים לתואר ראשון ,שנה א' (פרטים נוספים על הדרישות המלגה -ניתן לעיין
באתר.)/http://info.irteka.co.il :
ההרשמה לשנת תש"פ הסתיימה .9.11.19
ההרשמה למלגה מתבצעת באתר המלגה ,להלן
הלינקhttps://irteka.co.il/main.asp?IDsector=193 :
קול קורא "יזמים צעירים" במסגרת פר"ח

ההרשמה לשנה"ל תש"ף הסתיימה.
מלגת מש"ק כנפיים
התכנית מיועדת לסטודנטים עולים ששירתו כחיילים בודדים בצבא ומוכרת לצורך שח"ק.

מלגה על סך  5,000ש"ח תוענק על קיום של  180שעות פעילות שנתיות ( 90קבוצתיות ו90
שעות התנדבות) שתוכרנה כשעות שח"ק של מנהל סטודנטים עולים
צורף פלייר בקישור "מלגת מש"ק כנפיים" בעמוד אתר הדיקנאט.
מלגת "נפש יהודי"
תכנית הלימודים הכוללת מסעות ,סיורים והרצאות ,נושאת מלגת תמיכה כלכלית לסטודנט הנעה
עד  ₪ 5000בשנה.
למידע נוסף:

/http://nefeshyehudi.co.il/%d7%90%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa
ההרשמה למלגות לשנה"ל תש"ף עדין פתוחה

מלגת ארגון יוצאי מרכז אירופה
ארגון יוצאי מרכז אירופה מתכבד לפרסם את התנאים להגשת המועמדות
לקבלת מלגה ללימודים אקדמיים לשנת הלימודים תש"ף  2019-2020לצאצאי עולים מגרמניה,
אוסטריה ,וצ'כוסלובקיה ,כמפורט בטופס הבקשה למלגה ובוגרי שירות צבאי/לאומי.
קישור למידע נוסף ולהרשמה:

http://melagot.irgun-jeckes.org/melagot.aspx?Id
ההרשמה לשנה"ל תש"ף הסתיימה.

מלגת "קרן גרוס לחיילים משוחררים"
מלגות הקרן ניתנות לאוכלוסיות יעד שנקבעו ע"י מועצת הנאמנים .הזכאות הינה לחיילים משוחררים
ע"פ הגדרת החוק בלבד .רב המלגאים משתתפים בפעילות למען הקהילה בתחומי חינוך ,חברה
ורווחה בקהילותיהם.
להרשמה ולמידע נוסף:

/https://gruss.secure.force.com/RegistrationProcess
ההרשמה לשנה"ל תש"ף עד 31.12.19
מלגות "תוכנית הנצחה ארצית"

מלגות של תכנית ההנצחה (שנה  , )!21התכנית הלאומית להנצחת חללי צה"ל ,חללי איבה
וניספי תאונות דרכים במערכת החינוך
משרד החינוך פרסם קול קורא עבור תכנית ההנצחה .
ההרשמה לשנה"ל תש"ף הסתיימה.
להלן קישור:

http://meyda.education.gov.il/files/PortalShaar/kol-kore-memorializationprogram.pdf

מלגת "ממשיכים" ליוצאי אתיופיה בתקצוב משרד החינוך.
המדינה הכריזה על תכנית לאומית רב-שנתית ,שבמסגרתה יוענקו מלגות לסטודנטים בני
הקהילה האתיופית ,במטרה להגדיל את מספר בני הקהילה הלומדים לתואר אקדמי.
המלגה הוצעה לסטודנטים אתיופים במכללה.
ההרשמה לשנה"ל תש"ף נסגרה.

מילגה חדשה בשכונת הדר בחיפה
פעילות חברתית קהילתית ומגורים בשכונת הדר תמורת מילגה בסך  10,000ש"ח.
ההרשמה לשנה"ל תש"ף נסגרה.

מצורף קישור:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF5zjOrClYtA5QqcOqoIg40zjnRBXpq
GmatlWGOxYJ5SvAYA/viewform

מלגת "מבט אל החיים" מטעם בית חב"ד
הסטודנטים במרכז האקדמי ויצו-חיפה מוזמנים להשתתף במלגת "מבט אל החיים " מטעם בית
חב"ד ,זו השנה השביעית ברציפות.
המלגה ניתנת לסטודנטים שישתתפו ב  8מפגשים בני שעה ורבע כל שבוע .בין השעות 19:30
ל 20:45בערב.
גובה המלגה 800 :ש"ח ( 100ש"ח לשעה ורבע).
זכאות למלגה תינתן למי שהשתתף בכל המפגשים ואין אפשרות להשלים .
המפגשים מתקיימים בימי שלישי ברחוב הנמל  57חיפה ,בבית חב"ד בקמפוס הנמל .מרחק הליכה
של  7דקות מויצו .
המפגשים התחילו ביום שלישי  .3.12ה כסלו תש"פ .
הנה לוז המפגשים:
3.12
10.12
17.12
24.12
31.12
7.1
14.1
21.1
ההרשמה היא אצל ליאור גילה .סטודנטית במחלקת ארכיטקטורה בויצו .טלפון0546133115 :
ההרשמה עדין פתוחה לשנה"ל תש"ף
מלגת מפעל הפיס
מועד הגשת מילגות מפעל פיס הוארך עד לתאריך  ,15.12.19הסטודנטים הופנו להגיש בקשות
למלגות באופן עצמאי.
לפרטים נוספים ולהגשת בקשה למייל המופיע מטה:
Larisahoh@hadarhaifa.org.il

מלגה בעמותת 'חינוך לפסגות'
מסלול קבלת מלגה מרגש ומתגמל מחכה לכם בעמותת 'חינוך לפסגות'!
כאן תוכלו לקדם ילדים וילדות מוכשרים מהפריפריה ולעזור להם להצטיין בלימודים ,להשתלב
בחברה ולהצליח בכל תחומי החיים .
להלן קישור:
https://e4e.tandemwise.com/join_us

