לכישרון שלכם
מגיעה
ההזדמנות לקבל
₪ 160,000

*Science, Technology, Engineering, Mathematics

פתיחת ההרשמה – 01.02.2019
סגירת ההרשמה – 15.06.2019
למידע נוסף:
info-il@uja.schulichleaders.com | schulichleaders.co.il
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מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע וטכנולוגיה

מהי מלגת
מנהיגי שוליך?
שוויה של קרן המלגות הוא  100מיליון דולר ,והיא מממנת  50מלגות
לתואר ראשון בשנה ,בחמש אוניברסיטאות ברחבי הארץ .מקבלי
המלגות נהנים ממענק משמעותי המאפשר להם להתמקד בלימודים,
להגיע להישגים ולהפוך לדמויות מובילות בתחומן .אלו הם מנהיגי
ומנהיגות שוליך.

 25למקצועות
ההנדסה
כל אחת בשווי של
₪ 160,000

מלגות מוענקות
מדי שנה

 25למקצועות
המדעים ,הטכנולוגיה
והמתמטיקה
כל אחת בשווי של
₪ 120,000

הצטרפו לנבחרת שלנו!
1

המלגה הוקמה על ידי סימור שוליך ,איש עסקים ופילנתרופ יהודי
קנדי .מטרת המלגה לעודד צעירות וצעירים בישראל לבחור בלימודים
אקדמיים בתחומי המדעים ,הטכנולוגיה ,ההנדסה והמתמטיקה.

2

אם את או אתה בעלי מודעות חברתית ,ואתם רואים עצמם כחלק
ממנהיגי העתיד של מדינת ישראל והקהילה בה אתם חיים .אם
מלבד הרצון ללמוד ולצמוח ברמה האישית ,אתם מחפשים איך
לתת חזרה ולפעול לשיפור וקידום החברה בישראל .אם אתם
רואים עצמכם כיזמים הבאים ,או אלה שיעסקו במחקר פורץ דרך,
המקום שלכם אצלנו.

3

המלגה מיועדת לאלה המתחילים את שנתם הראשונה לתואר
באוקטובר ) 2019תש"פ( .המקצועות הזכאים למלגה הם אחד
ממקצועות המדעים ,הטכנולוגיה ,ההנדסה והמתמטיקה .ניתן
לשלב בין מקצועות )  -גם עם מקצועות ממדעי החברה והרוח.

4

בנוסף לקבלת המלגה ,אנו מאפשרים לכם להשתתף בתכניות
העשרה במהלך השנה האקדמית ,וכמובן שתצטרפו לקהילת
מנהיגות ומנהיגי שוליך .רק קומץ מכלל המועמדות והמועמדים
נבחרים להיות מנהיגי שוליך.

מי זכאי/ת להגיש מועמדות?

מועמדות ומועמדים הצפויים להתחיל את שנתם הראשונה ללימודים
באוקטובר ) 2019תש"פ(.
על המועמדות והמועמדים לעמוד בשניים מתוך שלושת התנאים הבאים:
 .1ציוני בגרות ופסיכומטרי מעל סף הקבלה למקצוע הנבחר
 .2בוגר/ת של תכנית מנהיגות או יזמות ,שנת שירות ,רקע התנדבותי או פיקודי
 .3צורך כלכלי

תהליך ההרשמה והמיון:

• עליכם/ן למלא את טופס המועמדות המקוון באתר המלגה
• לאחר שליחת הטופס ,נשלח אליכם אישור קבלה
• עם סיום תקופת ההרשמה ,כל מוסד מקבל את רשימת המועמדות
והמועמדים שלו .כל מוסד ממיין ובוחר את המלגאים והמלגאיות שלו
טופס הגשת המועמדות נמצא באתר האינטרנט שלנו:
www.schulichleaders.co.il
פתיחת ההרשמה למלגה01.02.2019 :
סגירת ההרשמה15.06.2019 :
תשובות על קבלת המלגה יינתנו ב – 15.08.2019
למידע נוסף:
info-il@uja.schulichleaders.com

אוניברסיטאות משתתפות

מנוהל בשיתוף:

יוסד על ידי:

