
אייסף
עתיד מבטיח

לכל הצעירים בישראל
ההון אנושי הוא מה שהופך את ישראל ל”אומת הסטארט-אפ”, וחינוך הוא המפתח 
לשמירה על ישראל כמובילה עולמית בתחום. עם זאת, בישראל הפערים בהישגים 

.OECD -חינוכיים בין עשירים לעניים הינם מהגדולים ביותר בין מדינות ה
)מרכז טאוב 24 ינואר 2014(

לאייסף תכנית מעטפת ייחודית
תוכנית המנהיגות, קבוצות שייכות בקמפוס: הקניה של 
ידע וערכים, חידוד הזהות, העצמה והנחיה של המלגאים.

התנדבות: כל סטודנט לוקח חלק בפרויקט חינוכי ייעודי 
עם צעירים ובני נוער.

ובני  צעירים  עם  מתנדבים  אייסף  חברי  לחיקוי:  מודל 
הנוער ומכוונים אותם להאמין בעצמם וביכולותיהם כמודל 

לחיקוי.

המלגאים  מצטרפים  לימודיהם  סיום  עם  בוגרים:  ארגון 
החברה  בכל תחומי  חברים  אלפי  המונה  בוגרים,  לארגון 

והמשק ומהווה רשת חברתית ומקצועית.

גשר לאוניברסיטה
פרויקט הדגל של אייסף עוזר לשבור את מעגל העוני וליצור 
מכשולים  עם  המתמודדים  צעירים  כלכלית עבור  הזדמנות 
אישית  חונכות  ליווי,  מציע  לאוניברסיטה  גשר  עצומים. 
ומודלים לחיקוי עבור בני נוער בפריפריה במטרה להגדיל את 
סיכוייהם לרכוש תעודת בגרות המאפשרת קבלה לאקדמיה.

חינוך = עוצמה
לסטודנט  מעטפת  בתמיכת  הינו  אייסף  של  הייחוד 
צעירים  לאותם  טווח  ארוך  ובליווי  לאורך הלימודים 
שרוצים  מוחלשות  מקהילות  והשגיים  מבטיחים 

להשיג תואר אקדמי ותארים מתקדמים האסטרטגיה של אייסף
בישראל  החברה  את  מחזקת  אייסף  חברתי:  חוסן   .1
באמצעות השקעה בעתידה. אנו תומכים בצעירים מבטיחים 
מרחבי הארץ בעלי מוטיבציה לממש את הפוטנציאל הגלום 

בהם ע”י השגת השכלה גבוהה.

2. ליווי ארוך טווח: אייסף מלווה את מלגאי הקרן ומעודדת 
לרכישת  במסעם  הניתן  ככל  גבוה  ולשאוף  להתמיד  אותם 

השכלה גבוהה, מתואר ראשון ועד לפוסט-דוקטורט.

בדוק  אפיק  מספקת  אייסף  להשקעה:  מוסף  ערך   .3
השקעותיהם  את  למקסם  המבקשים  ארגונים  עבור  ואמין 
בישראלים צעירים ומוכשרים, ונותנת ערך מוסף להשקעות 

אלו ע”י תוכנית מעטפת.

קרן אייסף נוסדה ב-1977 על ידי אדמונד ספרא ז״ל, רעייתו 
אייסף  עשורים,  מארבעה  למעלה  ווינר.  ונינה  ספרא  לילי 
מנהיגות  בפיתוח  המובילה  הפילנתרופית  הקבוצה  הינה 
ממשפחות  מבטיחים  לסטודנטים  מלגות  ומתן  אקדמית 

מעוטות יכולת כלכלית ומהפריפריה של ישראל. 

אייסף דוגלת במיצוי הפוטנציאל האישי ובמצוינות אקדמית 
וחברתית. אנו רואים בשוויון הזדמנויות והנגשת האקדמיה 
דלת  ופתיחת  העוני  ממעגל  ליציאה  העיקרית  הדרך  את 
בשוק  איכותית  והשתלבות  מתקדמים  תארים  להמשך 

העבודה בישראל.
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