פרטים על מלגת אייסף לפיתוח מנהיגות
שם המלגה :מלגת אייסף לפיתוח מנהיגות
שם הקרן/ארגון המעניק את המלגה :אייסף – הקרן הבינלאומית לחינוך
גובה המלגה בש"ח לשנה ₪ 20,000-25,000 :לתואר ראשון ₪ 18,000-23,500 ,לתואר שני₪ 24,000 ,
לדוקטורט $ 5,000-15,000 ,מלגות פוסט דוקטורט בחו"ל.
קהל יעד :סטודנטים מבטיחים מהפריפריה בעלי צורך כלכלי ורצון להוביל ולהשפיע ,עדיפות לבוגרי שרות צבאי
או לאומי או אזרחי מלא.
תנאי סף :עדיפות לבוגרי שרות צבאי/לאומי/אזרחי מלא ,צורך כלכלי ,מוטיבציה גבוהה ,נכונות להתנדב.
השירותים הניתנים במסגרת המלגה:








מלגה לכל התואר בשותפות עם המוסדות האקדמיים ,הפיס ,רשויות מקומיות ושותפים נוספים.
ליווי ארוך טווח :מלגה לכל שנות התואר התקניות
ליווי לתארים מתקדמים :מתן עדיפות בקבלת מלגת אייסף לממשיכים לMA, PhD, Post Doc -
מעטפת וסיוע אקדמי :סדנאות ,מלווים אקדמיים ,מלגות סיוע לימודי נוספות וחיבור למקורות סיוע
במוסד הלימודים במידה הצורך – דבר הבא לידי ביטוי בשעורי נשירה אפסיים מהאקדמיה.
פיתוח מנהיגות חברתית :חברי הקרן משתתפים בתכנית לפיתוח מנהיגות חברתית המפתחת
חשיבה ביקורתית ,מחויבות ומנהיגות חברתית .בתכנית נפגשים חברי הקרן עם תכנים שונים
המעסיקים את החברה הישראלית ,עם האחריות והמחויבות שלהם אליה ועם שאלת הזהות והסיפור
האישי שלהם כמניע לעשייה ואקטיביזם חברתי.
פיתוח קריירה ורשת נטוורקינג :יחידת קריירה והכנה לעולם התעסוקה והצטרפות לארגון בוגרים
עם כ 5500-בוגרים המרושתים בעמדות השפעה בכל מגזרי המשק.

מחויבויות ודרישות שונות :נוכחות חובה בתכנית למנהיגות חברתית הכוללת כ 15-מפגשים במהלך
השנה בימי שישי וחניכה חברתית באחד הפרויקטים החינוכיים של הקרן בהיקף של  4שעות
שבועיות ומפגשי הכשרה שנתיים.
יצירת קשר :ניתן ליצור קשר באמצעות אתר הקרן :אייסף  -קרן המלגות הבינלאומית לחינוך)(isef.org.il
מוסדות בהם פועלת התוכנית:
.1האוניברסיטה העברית

. 10בצלאל

. 2אוניברסיטת תל אביב

. 11אוניברסיטת רייכמן

. 3אוניברסיטת בר אילן

. 12מכללת סמי שמעון להנדסה

. 4אוניברסיטת חיפה

. 13מכללת אפקה להנדסה

. 5אוניברסיטת בן גוריון

. .14מכללת  HITלהנדסה

. 6האונ' הפתוחה (קמפוסים נבחרים)

. 15מכללת אורט בראודה להנדסה

. 7הטכניון

. 16מכללת ספיר

. 8אונ' אריאל (תואר שני ודוקטורט בלבד)

. 17מכללת עזריאלי להנדסה

. 9מכון ויצמן (תואר שני ודוקטורט בלבד)

 .18מכללת אחווה

