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 לסיוע ומלגותהיחידה  – הסטודנטים לדיקאנטהודעה : הנדון

 
העמותה לקידום ההשכלה בישראל בשעה טובה ומוצלחת הריני שמח להודיעכם כי 

סוגרת את האתר בימים (  www.studyinisrael.org.il המפעילה את אתר חיפוש המלגות )

 .הקרובים לטובת התממשקות לארגון על בינלאומי לקידום ההשכלה בעולם

 

 מתרכזיםובכל מקום אחר בעולם  –למוד בישראל לסטודנטים המעוניינים לכלל המלגות 

   www.scholargeek.org  באתר הבינלאומי  אלהבימים 

 

 השירות לסטודנטים חינם 

  יימצאו אך ורק מלגות המתאימות להם באופן חיפוש המלגות המשתמשים במנוע

 .ונתוניהם האקדמיים אישי בהתאם לנתוניהם האישיים

 ב , בינלאומית מלגות 1000 במנוע החיפוש כיום מקוטלגות כ ובמהלך החודש הקרו

 (.3000 -כ)נוסיף את כלל המלגות הספציפיות לסטודנטים בישראל 

 אשר יעדכן אותם במלגות " סוכן חכם"המשתמשים באתר יכולים להירשם ל

 .שיחדשות המתעדכנות מעת ולעת ומתאימות להם באופן אי

 

תואר )ארגון הגג מפעיל באתר מנוע התאמה לתוכניות לימוד לתארים מתקדמים ,  במקביל

 (.שלישי ופוסט דוקטורט, שני

 

  המשתמשים במנוע יימצאו אך ורק תוכניות לימוד אקדמיות המתאימות להם

 .באופן איש לנתוניהם האקדמיים

 תוכנות לימוד 50,000  -במנוע החיפוש כיום מקוטלגות כ . 

 אשר יעדכן אותם בתוכניות " סוכן חכם"המשתמשים באתר יכולים להירשם ל

 .לימוד חדשות המתעדכנות מעת ולעת ומתאימות להם באופן אישי

 

ר באמצעותמוסד האקדמי שלכם ב נשמח אם תוכלו ליידע את הסטודנטים, אנו  קישו

בדבר  ,או במגזין החודשי שלכם, אתר שלכםכתבה ב, ניוזלטר ,שלכם בעמוד מלגות

 .את מבוקשם ובחינם חופשיהאפשרות שלהם לחפש באופן 

        

 ,בברכה
 

 ד אסף גלעד"עו       

 ר העמותה"יו       
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 :על העמותה

( 580550390. ר.ע) כדין העמותה לקידום ההשכלה בישראל הינה עמותה רשומה -ב"הלה

מענקים וכל , קרנות, ל להנגשת מידע אודות מלגותופעלאשר מטרתה שלא למטרות רווח 

בנוסף העמותה תפעל . אפשרות סיוע תקציבי עבור המעוניינים לרכוש השכלה בישראל

ומירב האפשרויות , הכשרה מקצועית, להנגשת מידע אודות תוכניות לימוד אקדמיות

על מנת , ה בישראל וכל זאתהעומדות לרשות הציבור על מנת להגיע ליעד של רכישת השכל

 .להגדיל  את כמות הציבור המשכיל בישראל

 

 :מדיניות הפרטיות

"(  סוכן חכם"לטובת הפעלת )מאגר המידע של הסטודנטים הנרשמים למאגר החיפוש 

 . רשום במרשם מאגרי המידע המאגר פועל לפי דיני הגנת הפרטיות בישראל

יעשה אך ורק לאור מטרות , רטים שנמסרועמותה מתחייבת בזאת כי השימוש היחידי בפה

 .העמותה ולפי דיני מדיניות הפרטיות החלים במדינת ישראל

 

 

 :המימון של העמותה

העמותה אינה מקבלת כסף מאף מוסד אקדמי או נותן מלגה ספציפי ולכן היא פועלת ללא 

תוכניות הלימוד הרלבנטיות ביותר לנתוני  או /ו המלגותלטובת הנגשת משוא פנים 

 .ותו לאו המשתמש באתר

  

 

 

 

 

 


