מהנדסים לך עתיד

תכנית אופקים להיי-טק לצעירים בני העדה האתיופית

בואו להגשים חלום

במסלול לימודים אטרקטיבי
בתמיכה מלאה,
שיסלול לכם את הדרך לקריירה
מצליחה בתעשיית ההיי-טק

RAD BYNET GROUP

מייסודה של קרן רש”י

עתידך
קח אחריות
על עתידך

באפשרותך להבטיח את עתידתך החברתי,
התעסוקתי והכלכלי.
באפשרותך לרכוש השכלה מדעית טכנולוגית
ברמה הגבוהה ביותר ובמקום האיכותי ביותר.
באפשרותך להשתייך לדור המוביל את תעשיית
ההיי טק של מדינת ישראל.
באפשרותך להצליח במקום שכולם רוצים להיות.
הצטרף אלינו לתוכנית “אופקים להיי-טק”
ותגשים חלום!

“אופקים להיי-טק”  -התכנית שסוללת לך את העתיד

אם אתה חייל משוחרר לאחר שירות צבאי
או שרות לאומי
(עדיפות לחיילים משוחררים עד  5שנים)
אם אתה צעיר בן העדה האתיופית,
בעל רצון ומוטיבציה
הרוצה לכוון גבוה ולנצל את כישוריך
אם אתה בוגר  12שנות לימוד
אם אתה חסר תעודת בגרות,
או בעל תעודת בגרות חלקית,
או בעל תעודת בגרות מלאה שאינה עומדת
בדרישות הקבלה ללימודים אקדמיים

איתנו
מקומך איתנו

בתכנית
מה בתכנית?

שלב א’ -
מכינה קדם אקדמית יעודית
בהיקף של  15חודשים.
שלב ב’ -
לימודים לקראת תואר ראשון בהנדסה
ובמדעים מדוייקים.

היכן לומדים?
טכניון  -מכון טכנולוגי לישראל
אוניברסיטת תל-אביב
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
האוניברסיטה העברית ירושלים

מעטפת
מעטפת רחבה
להצלחה בטוחה

אנו נעניק לך:
תמיכה כלכלית  -שכר לימוד מלא
ומילגת קיום חודשית
מגורים במעונות  -מתן עדיפות בהקצאת מעונות
לזכאים (בהתאם לתנאי המוסד)
קורס להקניית מיומנויות למידה וחשיבה
מימון קורס הכנה למבחן הפסיכומטרי
סיוע לימודי  -מערך שיעורי עזר
ליווי חניכה ,תמיכה וסיוע לימודי חברתי
באמצעות יועצת ומדריך חברתי

“אופקים להיי-טק”  -מסלול שמכוון אותך גבוה

נרשמים

היכן נרשמים?

מחוייבות

מחוייבות הסטודנט
ללמוד ,להשקיע ,להצליח

מחויבות מוסרית “נתרם-תורם”  -הסטודנט מתחייב
התחייבות מוסרית לתמוך ולממן ,עם סיום לימודיו
ותחילת השתכרותו ,סטודנט חדש בתכנית
על פי האמור בהסכם.

אל תדחה למחר ,השינוי מתחיל היום !

באתר התכנית www.ofakim-hitech.co.il
לפרטים נוספים ניתן לפנות:
גדי מוקריה רכז מלגות קציר ,אופקים להיי-טק
נייד 050-6925321
דוא”ל gadim@rashi.org.il
מינהלת התכנית
טל’ 04-8294559
מוקד רישום ומידע
טל’ 077-8872328
דוא”ל rishum.ofakim@gmail.com

הופק ע”י קרן רש”י ()11.2012

יוזם התוכנית
יהודה זיסאפל נשיא קבוצת רד-בינת ויו”ר לשעבר
של איגוד תעשיות האלקטרוניקה והתוכנה בישראל
שותפים
הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון,
חברות וקרנות ציבוריות ופרטיות ,קרן רש”י
קרן קציר
תכנית המלגות לסטודנטים ע”ש אפרים קציר ,נשיאה הרביעי של מדינת
ישראל ,הוקמה ביוזמת קרן רש”י בשאיפה לתרום למוביליות חברתית בקרב
צעירים מהפריפריה ומתוך ההבנה כי ההשכלה בכלל ,וההשכלה הגבוהה
בפרט ,מהווה את המפתח לפריצת דרך כלכלית וחברתית.
במהלך העשור בו פועלת התכנית הוענקו למעלה מ 12,000-מלגות
לסטודנטים בעשרות מוסדות לימוד ,בעיקר מכללות בפריפריה.
קרן רש”י
קרן רש”י נוסדה ב 1984-ע”י מר גוסטב לוואן ז”ל ( )1914-2008במטרה לסייע
לאוכלוסיות מוחלשות בישראל ,במיוחד לבני נוער ולבעלי צרכים מיוחדים.
הקרן מחוייבת לאיכות והזדמנות בתחומי החינוך והרווחה ,בעיקר בפריפריה
החברתית והגיאוגרפית של מדינת ישראל ובשכונות מצוקה בערים השונות.
קרן רש”י מאמינה בפילנתרופיה דרך שותפות .הקרן בונה שותפויות עם
תורמים פרטיים ,קרנות ,פדרציות ,ארגונים ציבוריים ,רשויות מקומיות ומשרדי
ממשלה .סינרגיה זו מאפשרת מינוף מקורות המימון של כל שותף לעשייה,
במטרה לייצר תהליך שיביא לשינוי ,המשכיות והשפעה.

