
  

 

 

19.9.17 
  חע"תש חברתית מעורבותטבלת מלגות 

 
דנטים מצטיינים בעשייה הצטרפו למערך התוכניות החברתיות של האקדמית אשקלון ותהיו סטו

 ובלימודים, המשפיעים על חוסנה של החברה הישראלית.
שילוב של ידע מתקדם והתנסות בשטח, מקנה לכם מיומנויות חדשות שתשרתנה אתכם בהמשך דרככם 

 צועית והאקדמית.המק
 

 ש"ש לימוד ללא אנגלית 16המלגות מיועדות לבעלי מינימום 
 

 
 

  לחץ כאן 359באמצעות מערכת מקוונת  להגשת מועמדות 
 

המלגה + 

קישור 

לפרטים 

 ולהרשמה

ה גוב

המלגה 

 בש"ח

סך 

שעות 

פעילות 

 בשנה

תאריך אחרון  למי מיועדת המלגה

 ת מועמדותלהגש

 כל הקודם זוכה!

 קרן יעלה ויפרח

תיכון בא "

 "בחשבון

עליונה קידום תלמידי חטיבה  130 10,000

, ליווי לבגרות מלאה ואיכותית

מלגה . לימודי, רגשי וחברתי

מוגדלת למתמידים בשנה 

 שניה.

7.10.17 

 קרן יעלה ויפרח

 "דעת ותבונה"
ים למעוניינים לפתח כישור 130 10,000

חברתיים, להעצים ולהכיל 

תלמידים לקויי למידה וסיוע 

מלגה מוגדלת  בבגרויות.

 למתמידים בשנה שניה.

7.10.17 

 קרן יעלה ויפרח

 "עמית באמי"ת"
 לתמוךם ביכולתם למאמיני 130 10,000

בנוער ולמנוע  לימודית ורגשית

מלגה  נשירה מלימודים.

מוגדלת למתמידים בשנה 

 שניה.

7.10.17 

 קרן יעלה ויפרח

 "כל תלמיד יכול"
 ר בסיכוןלמסוגלים לקדם נוע 130 10,000

, סיוע בגרות איכותיתתעודת ל

במקצועות טכנולוגיים לכיתות 

מלגה י"ד הנדסאים. -י"ג

מוגדלת למתמידים בשנה 

7.10.17 

http://www.359.co.il/ash/register
http://www.359.co.il/ash/register
http://www.359.co.il/ash/register
http://www.359.co.il/ash/register
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/כרטיס-פרוייקט-תיכון-עירוני-ב-בא-בחשבון.pdf
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/כרטיס-פרוייקט-תיכון-עירוני-ב-בא-בחשבון.pdf
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/כרטיס-פרוייקט-תיכון-עירוני-ב-בא-בחשבון.pdf
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/דעת-ותבונה-עירוני-ד-כרטיס-פרויקט-002.pdf
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/דעת-ותבונה-עירוני-ד-כרטיס-פרויקט-002.pdf
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/באמית-כרטיס-פרויקט-עשיה-קהילתית-סטודנט-עמית.pdf
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/באמית-כרטיס-פרויקט-עשיה-קהילתית-סטודנט-עמית.pdf
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/כרטיס-פרוייקט-אדיבי-כל-תלמיד-יכול.pdf
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/כרטיס-פרוייקט-אדיבי-כל-תלמיד-יכול.pdf


  

 

 

 .שניה

 חינוך לפסגות

ה, לוד, ושגב רמל

 שלום

ושגב  מלה, לודלתושבי ר 130 6,000

 שלום

המעוניינים לצמצם הפערים 

החברתיים ע"י יצירת שוויון 

הזדמנויות לילדים ולנוער 

 בעלי פוטנציאל למצוינות

1.10.17 

 
 

חינוך לפסגות 

 שדרות
 שדרות לתושבי 160 10,000

המעוניינים לצמצם הפערים 

החברתיים ע"י יצירת שוויון 

הזדמנויות לילדים ולנוער 

 בעלי פוטנציאל למצוינות

1.10.17 
 
 

יוצאי אתיופיה, דוברי  120 10,000 כנפי יונה

אמהרית וטיגרית 

המשתייכים לתכנית 

 להצלחה" פא-סטארט"

המבקשים לתעד ולהפיץ את 

סיפורי העלייה והגבורה של 

 'ביתא ישראל'

1.10.17 

את  סודקות

 תקרת הזכוכית
לפתח מצוינות למעוניינים  111 8,000

יח"ל  4-5מתמטיקה  בלימודי

נערות המוכוונות  בקרב

 .ללימודי מדעים

1.10.17 

נוער בקרב  למעוניינים לפתח 150 8,000 לנוער עתיד

 ,מסוגלות תעסוקתיתבסיכון 

עם ים באמצעות מפגש

מנטורים המייצגים חברות 

 מובילות במגזר העסקי.

1.10.17 

פרח לקשיש 

 ת גתיקרי

 

בעלי לב תושבי קריית גת  55 3,000

חם ואינטראקציה טובה עם 

המבקשים להעניק  קשישים

להם רגעי נחת באמצעות 

 מפגשים חברתיים

1.10.17 

למעוניינים לסייע חברתית  110 6,000 צל"ש

 לקשישים ניצולי שואה

באמצעות שיחות חולין, 

הפעלת מחשב, תיעוד קורות 

 חיים, משחקי שולחן ועוד

1.10.17 

https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/remala_lod.pdf
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/remala_lod.pdf
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/remala_lod.pdf
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/לפסוגות_שדרות_2018.pdf
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/לפסוגות_שדרות_2018.pdf
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/knafei_yona_2018.pdf
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/sodkot_2018.pdf
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/sodkot_2018.pdf
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/אתיד_נוער_2018.pdf
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/perach_kashish_2018.pdf
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/perach_kashish_2018.pdf
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/tochnit_zalash_2018.pdf


  

 

 

הכוונת צעירים 

 לתעסוקה
, במסלול לתושבי אשדוד 110 6,000

ומדעי  לימודים 'משאבי אנוש

' שנה ב'/ג' המעוניינים החברה

לסייע לצעירים להשתלב 

 בשוק העבודה

1.10.17 

כפר הסטודנטים 

 ש"י
מגורים למעוניינים לשלב  140 10,000

 בשכונת עתיקות באשקלון

עם העצמת תושבי השכונה, 

הזדהות עם ערכי תנועת בני 

 עקיבא

1.10.17 

 

https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/כונת_צעירים_2018.pdf
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/כונת_צעירים_2018.pdf
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/כפר_סטודנטים_2018.pdf
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/כפר_סטודנטים_2018.pdf

