מציגה:
כל המלגות במקום אחד!

מוזמנים לקרוא עוד ולהתעדכן מתי נפתחת ההרשמה
בכל מלגה וגם להירשם אליהן דרך האתר.

#

שם המלגה :ותיקי לכת

ביב ,ירושלים ,חיפה ובאר שבע

איפה?
גובה המלגה₪ 5,600 :
כמה שעות? 130
וכלוסיית יעד :אזרחים ותיקים
א
מה עושים תכלס?
תל א

הובלת קבוצות הליכה של אזרחים
במרחב העירוני ,במטרה ליצור
ותיקים
את הקשר הבין דורי באמצעות
ולחזק
ספורט.

#

שם המלגה :כאן גרים
איפה? בכל הארץ
גובה המלגה₪ 8,000 :
כמה שעות? 160
אוכלוסיית יעד :אזרחים ותיקים

מה עושים תכלס?

התגוררות עם אזרחים ותיקים
בשותפות .הפרויקט נותן מענה לשני
צרכים מרכזיים של שני הצדדים :הפגת
הבדידות בקרב האזרחים הותיקים
וסיוע לסטודנטים בדיור בר השגה
בתקופת הלימודים.

!

שם המלגה :אומנות
איפה? בכל הארץ
גובה המלגה₪ 5,600 :
כמה שעות? 130
א
וכלוסיית יעד :אזרחים ותיקים

שם המלגה :מחשבים
איפה? בכל הארץ
גובה המלגה₪ 5,600 :
כמה שעות? 130
אוכלוסיית יעד :אזרחים ותיקים

מפגשים שבועיים בהם סטודנטים
מת
חום האומנות מעשירים את ציבור
ה
אזר
חים
הוותיקים במרכזי היום באמצ־
עות
כלים שרכשו בלימודיהם.

הדרכת קבוצת אזרחים ותיקים על
שימוש במחשבים ובסמארטפונים ,החל
משימושים פרואקטיביים ועד לשימוש
ברשתות חברתיות כדי לצמצם את
הפער הדיגיטלי בקרבם.

שם המלגה :סטודנטים
וסטודנטיות בספורט למען השלום

שם המלגה :מדברים ערבית
איפה? בכל הארץ
גובה המלגה₪ 6,500 :
כמה שעות? 120
אוכלוסיית יעד :סטודנטים

מה עושים תכלס?

איפה? בכל הארץ
גובה המלגה₪ 2,500 :
כמה שעות? 50
אוכלוסיית יעד :בני נוער

מה עושים תכלס?

ליווי והדרכה של קבוצות ילדים ע"י
סטודנטים ,יחד הם מוציאים לפועל
פרויקט חינוך לשלום באמצעות ספורט
בבתי ספר ברחבי הארץ .התוכנית
מאפשרת למשתתפיה להכיר אלו את
אלו ולעסוק בתחומי תוכן של דו -קיום
ומעורבות חברתית ,תיאורטית ומעשית.

מה עושים תכלס?

מה עושים תכלס?

סטודנטים דוברי השפה הערבית ברמת
שפת אם ,משמשים כמורים לסטודנטים
המעוניינים ללמוד את השפה הערבית
המדוברת .הסטודנטים המדריכים
עוברים הכשרה מקצועית להדרכה.
השיעורים מועברים באופן חוויתי דרך
היכרות עם התרבות והחברה הערבית.

+

שם המלגה :חבר כלבבי
איפה? אזור המרכז
גובה המלגה₪ 10,000 :
כמה שבועות? 35
אוכלוסיית יעד :כלבים נטושים

מה עושים תכלס?

שם המלגה :הפרויקט הלאומי
איפה? בכל הארץ
גובה המלגה₪ 5,600 :
כמה שעות? 130
אוכלוסיית יעד :ניצולי שואה

!

מה עושים תכלס?

טים מהווים בתי אומנה לכלבים
סטודנ
נטושים שממתינים לאימוץ עד
למציאת בית קבע .הסטודנטים
לכלבים מחסה וטיפול ומצילים
מעניקים
אותם משוטטות ,תנאי מחייה
קשים במכלאות ואף מהמתה.

סיוע
בחשיפת הזכויות המגיעות להם
ע"פ
חוק ובמימושן ,איסוף עדויות וסיוע
לנו
כ
חב
רה
ל
היח
שף לסיפורים האישיים
שלהם.

שם המלגה :רגעים מוזיקליים
איפה? בכל הארץ
גובה המלגה₪ 5,600 :
כמה שעות? 120
א
וכלוסיית יעד :אזרחים ותיקים
מה עושים תכלס?

שם המלגה :בירור זכויות
לאזרחים ותיקים יוצאי הקהילה
האתיופית
איפה? בכל הארץ
גובה המלגה₪ 5,600 :
כמה שעות? 130
אוכלוסיית יעד :אזרחים ותיקים

הנ
חית קבוצות של אזרחים ותיקים
ס
ביב
האז
נה
מ
שותפת למוזיקה ככלי
המ
אפ
שר
יצירת קשר ,העלאת זיכרונות
וחי
זוק תחושת השייכות .בכל שבוע,
אחד המשתתפים מספר על חייו
באמצ
עות שירים וזיכרונות אותם חולק
עם שאר חברי הקבוצה.

שם המלגה :שלום עלייכום

*

איפה? בכל הארץ
גובה המלגה₪ 6,500 :
כמה שעות? 120
אוכלוסיית יעד :סטודנטים

מה עושים תכלס?

סטודנטים דוברי עברית ברמת שפת אם
ישמשו כמורים לסטודנטים מהחברה
הערבית הזקוקים לחיזוק בשפה
העברית .הסטודנטים המדריכים עוברים
הכשרה מקצועית להדרכה .התכנית
מעודדת גיבוש חברתי בין המשתתפים
ומייצרת ימי שיא וימי עיון בנושאי
התרבות ,השפה ועשייה החברתית.

מה עושים תכלס?

סיוע לאזרחים ותיקים יוצאי אתיופיה
בבירור זכויותיהם החוקיות ובמימושן,
ובכך להביא לחסכון כלכלי משמעותי
ושיפור איכות חייהם.

שם המלגה :מאני טיים
איפה? בכל הארץ
גובה המלגה₪ 6,500 :
כמה שעות? 120
אוכלוסיית יעד :סטודנטים

מה עושים תכלס?

העברת סדנאות ומתן כלים להתנהלות
פיננסית נבונה לסטודנטים .מטרת
התכנית לעודד תחושת מסוגלות
בהתמודדות הסטודנטים עם אחריות
על תקציב אישי מצומצם לאורך
שנותיהם באקדמיה ובהמשך.

שם המלגה :פרויקט העשרה *

איפה? בכל הארץ
גובה המלגה₪ 5,600 :
כמה שעות? 130
אוכלוסיית יעד :אזרחים ותיקים

מה עושים תכלס?

שם המלגה :תאטרון קהילתי
איפה? בכל הארץ
גובה המלגה₪ 5,600 :
כמה שעות? 130
א
וכלוסיית יעד :אזרחים ותיקים

מה עושים תכלס?

יצירת מערך חונכות לאזרחים ותיקים
באמצעות מתן הרצאות ופעילויות פרי
יצירתם של הסטודנטים :צילום ,כתיבה,
שירה ועוד.

הפעלת קבוצת תאטרון קהילתי
משול
בת :סטודנטים+אזרחים וותיקים.
במסגרתה ,מתנסים בתאטרון
ו
בדינמיקה קבוצתית .המשתתפים
מע
לים חומרים אישיים ,ולבסוף
מעבדים אותם לכדי הצגה.

+

*

שם המלגה :היא טק
איפה? באר שבע ,חיפה ,אכסאל וכפר יאסיף
גובה המלגה₪ 6,500 :
כמה שעות? 120
אוכלוסיית יעד :נערות
מה עושים תכלס?

סטודנטיות ממקצועות מדעיים חונכות
תלמידות תיכון ומסייעות להן בלימודיהן.
הסטודנטיות מהוות מודל לחיקוי עבור
התלמידות ,מעבירות תכנים בנושאי
העצמה נשית ,ומעניקות מפגש עם
נשות מפתח מובילות מתחום ההיי-
טק במטרה לקדם נשים למקצועות
הטכנולוגיים.

שם המלגה :סמ"ן – סטודנטים
מנהיגים נגישות
איפה? בכל הארץ

גובה המלגה:

!

תלוי תפקיד,

מתחילה ב₪ 4,500 -
כמה שעות? ( 120לפי יעדים)
אוכלוסיית יעד :סטודנטים

מה עושים תכלס?

קידום זכויות סטודנטים עם מוגבלות
באקדמיה ובמוסד ,פעילות לשינוי עמדות
וניפוץ סטיגמות בקרב ציבור הסטודנטים
הרחב והסגל האקדמי .מפגשי פעילים,
אירועים בקמפוס ,קידום מדיניות ויצירת
שיתופי פעולה עם גורמים רלוונטיים.

שם המלגה :בשביל הדיאלוג
איפה? באר שבע ומע'אר
גובה המלגה₪ 6,500 :
כמה שעות? 120
אוכלוסיית יעד :בני נוער

מה עושים תכלס?

העברת סדנאות לתלמידים בחטיבות
הביניים בנושאי אפליה ,חופש הביטוי,
דמוקרטיה ,גזענות ורב תרבותיות.
באמצעות התכנית תלמידים מפתחים
מודעות וביקורתיות כלפי הסובב אותם,
במטרה להבין את משמעות השיח,
כיצד ניתן לשנותו ולעודד סובלנות.

שם המלגה :האחווה

הסטודנטיאלית הגאה
איפה? בכל הארץ
גובה המלגה :תלוי תפקיד,
מתחילה ב₪ 6,500 -

כמה שעות? ( 120לפי יעדים)
אוכלוסיית יעד :סטודנטים

מה עושים תכלס?

פעילות ל
מען יצירת מרחב בטוח במוסדות
האקד
מיים
ביש
ראל
ע
בור האוכלוסייה
הל
הט"
בית.
הו
בלת
קהילות בקמפוסים,
קי
דום
זכ
ויות
ל
הט
"ב,
תמיכה ומענה
לאו
כלו
סייה
הל
הט"
בית
באקדמיה וקידום
שיח ותרבות גאה.

#

