
  מדינת ישראל
 ד החוץמשר

 

 האגף לשיתוף פעולה תרבותי מדעי

 מלגות ללימודים  בחו"ל לשנת הלימודים האקדמאית

 2007-2008 זתשס"

במסגרת ההסכמים לחילופי סטודנטים, בין ממשלת ישראל לבין ממשלות המדינות ששמותיהן 
 . 2006-2007מאית יפורטו להלן, מציעות מדינות אלה מלגות לימודים לשנת הלימודים האקד

מלגות אלה מיועדות לסטודנטים ישראלים, לשם התמחות או מחקר למשך שנה אקדמאית אחת 
 בלבד.

 במועמדויות למלגות של מדינות שלהלן: רקמדור מלגות במשרד החוץ מטפל 

, סין,  מקסיקו, ליטא*, יוון, *הונגריה, קוריאה,ד. *דנמרק נורבגיה,,*בלגיה, איטליהאסטוניה*, 
 .*ותורכיה רוסיה(,  קנדה )קוויבק,  *פולין, *סלובקיה, סלובניה

ותרבות בנוסף למלגות (  במדינות אלו קיימת אפשרות לקבל מלגה לקורסי קיץ בתחומי שפה *)
 שנתיות .

 :אוכלוסיית יעד

  שנה. 35אזרח/ית ישראלי/ת, שגילו/ה בעת הגשת הבקשה לא יעלה על 

 ( בעל תואר אקדמאי ראשוןB.A..לפחות, בעת הגשת הבקשה ) 

 
 דרך הגשת בקשות:

 

 על הבקשה לכלול את הפרטים הבאים:

)אלא אם כן יש טופס מיוחד של מדינת היעד אותו ניתן טופס מועמדות של משרד החוץ  .1
 כאשר כל הפרטים מלאים כולל הצהרת בריאות.להשיג בדרך כלל בשגרירות הרלבנטית( 

: האינטרנט ו באתראל, באמצעות דוא" ניתן לקבל טופס במדור מלגות
http://www.mfa.gov.il/MFAHeb/ >מידע מודעות ומכרזים(. )מידע כללי 

מכתב ובו תיאור הנושא ו/או תכנית ההתמחות המבוקשת, שם המדינה בה מבקש/ת הפונה  .2
להשתלם ושמות האוניברסיטאות בהן הוא/היא מעוניין/ת להשתלם, לרבות התכתבויות עם 

עדיפות תינתן לסטודנטים שכבר נתקבלו ע"י מוסד  אותן אוניברסיטאות )אם יש כאלה(.
 להשכלה גבוהה במדינה המארחת.

 קורות חיים.  .3

 .)באנגלית( תעודות המעידות על סיום לימודים, לרבות גיליון ציונים .4

 .)באנגלית( שתי המלצות לפחות, ממרצים המכירים את המועמד/ת מתקופת לימודיו/ה .5
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תובת מדויקת, מס' טלפון,מס' טלפון נייד, מס' פקס , כ)אחת לכל סט מסמכים( שלוש תמונות .6
 ( . E-Mail) ברורה וכתובת דואר אלקטרוני

 ידיעת שפת המדינה על פי דרישות האוניברסיטה המקבלת. .7

נפרדים )כל  הבקשה וכל המסמכים הנדרשים יוגשו מודפסים באנגלית, בשלושה עותקים .8
כל הנתונים שפורטו לעיל, לא תובא . בקשה אשר לא תכלול את עותק מיועד לגורם אחר(
 לדיון בפני ועדת הבחירה.

 לכל מדינה יש להגיש סט מסמכים נפרד )עד שלוש מדינות(. .9

ה משתנה ממדינה למדינה. יש להתעדכן בשגרירויות מתי מועד ההגשה מועד אחרון להגש .10
 המדויק.

קבלת ועדות מעורבות לקביעת המועמדים המומלצים ל מתקיימות ינוארהחל מחודש  .11
 המלגה. בעקבות המלצת הועדה עובר הטיפול במלגה למדינה המארחת.

 ההחלטה הסופית בדבר הענקת המלגות נתונה בידי המדינה המארחת. 

יש להתעדכן בשגרירות של מדינת תנאי המלגה משתנים ממדינה למדינה ומשנה לשנה.  .12
 היעד מה התנאים המדויקים.

 סה.כוללת הוצאות טי אינה המלגהבכל מקרה  .13

בטיפול משרד החוץ ויש  אינן: מדינות אשר אינן מופיעות ברשימה שלעיל, לתשומת הלב .14
לפנות לשגרירויות או למכוני התרבות של מדינות אלו ישירות לקבלת מידע ולהגשת הבקשה 

 למלגה.

 

 את הבקשות למלגה שבטיפול משרד החוץ יש לשלוח לכתובת:

 המחלקה לשת"פ תרבותי מדעי מדור מלגות

   91035 ירושלים, 3013רד החוץ, ת.ד. מש

MAIL-E לבירוריםmailto:scholarship@mfa.gov.il 

 http://www.mfa.gov.il/mfaheb: אתר משרד החוץ

  

 www.mfa.gov.il אתר משרד החוץ באנגלית: 
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  סין
 

 משרד החוץ ושגרירות סין :הגורם המטפל •

 15.12.2006: מועד הגשה •

 משרד החוץ בעברית טפסי מועמדות ניתן למצוא באתר •

 :טפסי מועמדות יש לשלוח •

 המחלקה לשת"פ תרבותי מדעי ת, מדור מלגו

   91035, ירושלים 3013משרד החוץ, ת.ד. 

 :  ם איש קשר בשגרירותש •

 מר לי שיניואן

 03-6024597טלפון: 

 03-5461787פקס: 

 educationcn@012.net.ilאי מייל: 

 cnwww.csc.edu. בכתובת:  (csc)ניתן למצוא באתר מועצת המלגות הסינית מידע נוסף 

 www.chinaembassy.org.il : שגרירות סין בארץ

 www.moe.edu.cn : משרד החינוך הסיני

 

Please see the attach list of Chinese institutions admitting international students under 
Chinese government scholarship programme. The students should apply  to a new 
institution only from this list. 
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