
 

 
 

 

2.10.18 
 

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 
 המקצועית והאקדמית.

 

 ש"ש לימוד ללא אנגלית 16בעלי מינימום המלגות מיועדות ל
 

 
 

לחץ  359להגשת מועמדות באמצעות מערכת מקוונת  לפרטים ו
  ןכא

 

 רת()מי שישולב באחת מהתכניות בהן בחר, לא יוכל לעבור לתכנית אח
 

המלגה + קישור 

 לפרטים ולהרשמה

גובה 

המלגה 

 בש"ח

סך 

שעות 

פעילות 

 בשנה

למי מיועדת 

 המלגה

תאריך אחרון 

 ת מועמדותלהגש

 כל הקודם זוכה!

 "משכילה"

 מכללה-קרן קציר
-08נא לפנות למיכל כהן 

6789241 
michalc@aac.ac.il 

  -1קומה  4בניין 
 מעורבות חברתית

סטודנטיות חד הוריות ל 0 18,000

שילדיהן ברשותן 

)אלמנות, גרושות, 

, 42רווקות(, עד גיל 

שנה א' בלימודי תואר 

 ראשון.

14.10.18 

לסטודנטיות תושבות  150 10,000 סל"ע חמד

שדרות ) מינימום 

שנתיים( המנהלות אורח 

חיים דתי. לליווי והדרכה 

ריגשית של נערות 

 קהבמצו

1.11.18 

סודקות את תקרת 

 הזכוכית
לסטודנטים תושבי  108 8,000

, קרית מלאכי ירושלים

והסביבה. לחניכת 

תלמידות תיכון במקצוע 

המתמטיקה ברמה של 

1.11.18 

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
mailto:michalc@aac.ac.il


 

 
 

 

 . יח"ל 4-5

קריית גת, חינוך לפסגות 

 ושגב שלום לוד
מעוניינים לצמצם ל 130 6,000

הפערים החברתיים ע"י 

נויות יצירת שוויון הזדמ

לילדים ולנוער בעלי 

 פוטנציאל למצוינות

1.12.18 

שבע  בארחינוך לפסגות 

 ורמלה
באר שבע  לתושבי 160 10,000

 ולפועלים ברמלה

המעוניינים לצמצם 

הפערים החברתיים ע"י 

נויות הזדמיצירת שוויון 

לילדים ולנוער בעלי 

 פוטנציאל למצוינות

1.12.18  

למעוניינים לסייע  110 6,000 צל"ש

לקשישים חברתית 

באמצעות  ניצולי שואה

שיחות חולין, הפעלת 

מחשב, תיעוד קורות 

 ...חיים, משחקי שולחן

7.10.18 

 פרח לקשיש קריית גת

 
בעלי תושבי קריית גת ל 55 3,000

לב חם ואינטראקציה 

 קשישיםטובה עם 

המבקשים להעניק להם 

רגעי נחת באמצעות 

 מפגשים חברתיים

10.10.18 

הכוונת צעירים 

  -לתעסוקה

 

, לתושבי אשדוד 110 6,000

במסלול לימודים 'משאבי 

' ומדעי החברה אנוש

שנה ב'/ג' המעוניינים 

לסייע לצעירים 

להשתלב בשוק 

 העבודה

ההרשמה 
 נסתיימה

 קרן יעלה ויפרח

 "כל תלמיד יכול"

 באורט אדיבי

10,000 
מלגה 

 דלתמוג
(12,000) 

לממשיכים 
 שנה שניה

למסוגלים לקדם נוער  130

בגרות תעודת ל בסיכון

, סיוע איכותית

במקצועות טכנולוגיים 

י"ד -לכיתות י"ג

 הנדסאים. 

ההרשמה 

 נסתיימה

http://www.ash-college.ac.il/.upload/pdf/hinuh_lepisgot_sderot.pdf
http://www.ash-college.ac.il/.upload/pdf/zalash_2017.pdf
http://www.ash-college.ac.il/.upload/pdf/perach_perach.pdf
http://www.ash-college.ac.il/.upload/pdf/achvana.pdf
http://www.ash-college.ac.il/.upload/pdf/achvana.pdf


 

 
 

 

 קרן יעלה ויפרח

 "עמית באמי"ת"

 באמי"ת טכנולוגי

10,000 
מלגה 

מוגדלת 
(12,000 )

לממשיכים 
 שנה שניה

ולתם למאמינים ביכ 130

 לימודית ורגשית לתמוך

בנוער ולמנוע נשירה 

 מלימודים.

נכונות ללבוש חצאית 

)בנות( ולחבוש כיפה 

 )בנים( בשטח ביה"ס. 

ההרשמה 

 נסתיימה

 קרן יעלה ויפרח

 "דעת ותבונה"

 במקיף ד'

10,000 
מלגה 

מוגדלת 
(12,000 )

לממשיכים 
 שנה שניה

למעוניינים לפתח  130

כישורים חברתיים, 

ולהכיל להעצים 

תלמידים לקויי למידה 

  וסיוע בבגרויות.

ההרשמה 

 נסתיימה

 קרן יעלה ויפרח 

 "תיכון בא בחשבון"

 באמי"ת ב'

10,000 
מלגה 

מוגדלת 
(12,000 )

לממשיכים 
 שנה שניה

קידום תלמידי חטיבה  130

עליונה לבגרות מלאה 

, ליווי רגשי ואיכותית

נכונות ללבוש . וחברתי

חצאית )בנות( ולחבוש 

פה )בנים( בשטח כי

 ביה"ס. 

ההרשמה 

 נסתיימה

 קרן יעלה ויפרח 

 "חלומות מתגשמים"

 במקיף ה' דרכא

10,000 
מלגה 

מוגדלת 
(12,000 )

לממשיכים 
 שנה שניה

קידום תלמידי חטיבה  130

עליונה לבגרות מלאה 

, ליווי רגשי ואיכותית

 . וחברתי

ההרשמה 
 נסתיימה

 כפר הסטודנטים ש"י

 
המעוניינות טיות סטודנל 140 10,000

מגורים בשכונת לשלב 

עם  עתיקות באשקלון

העצמת תושבי השכונה, 

הזדהות עם ערכי 

 תנועת בני עקיבא

ההרשמה 
 נסתיימה

 לנוער עתיד

 
בקרב  למעוניינים לפתח 150 8,000

 מסוגלותנוער בסיכון 

 ,תעסוקתית

עם ים באמצעות מפגש

מנטורים המייצגים 

חברות מובילות במגזר 

 העסקי.

ההרשמה 
 נסתיימה

 

http://www.ash-college.ac.il/.upload/pdf/ba_bhishbon.pdf

