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 )מלגת השגרירות(מלגת ממשלת סין ללימודי סינית בסין   
 2022-2021לשנת הלימודים 
 

ים מצטיינים ת לימודים לתלמידוהשנה מלג מעניקההחוג ללימודי אסיה שמח להודיע כי ממשלת סין 

 בסין בשנת הלימודים הקרובה )המתחילה בספטמבר או תארים מתקדמים ללמוד סיניתהמעוניינים 

2120.)  

בשנת הלימודים  המלגה מיועדת לתלמידים שסיימו או שעומדים לסיים את לימודיהם לתואר ראשון

 , וכן לתלמידי החוג לתואר שני.פ"אתש

הזוכה במלגה יוכל לבחור ללמוד בכל אוניברסיטה בסין שבה מוצעות תכניות לימודים לתלמידים זרים. 

המלגה מכסה שכר לימוד, מעונות בשטח הקמפוס, וביטוח רפואי, וכוללות גם קצבת מחיה למשך כל 

 תקופת הלימודים. 

 בהודעת השגרירות:  נא עיינולפרטים נוספים 

http://israel.lxgz.org.cn/publish/portal28/tab6279/info144318.htm 

 שלבי הגשת מועמדות למלגה: 

 

בקשות    2021בפברואר  21 ה עד, בלבד את המסמכים הבאים חוג יש להגישל

 שתוגשנה באיחור לא תתקבלנה.

  (. 3)ראו עמ'  הצהרת כוונותמכתב 

 תדפיס ציונים מעודכן מהפורטל  

, אולם הבחירה הסופית לשגרירות סין החוג יעביר את המלצותיו לגבי המועמדים

 נתונה בידי השגרירות. 

 ofra_wa@yahoo.com      sr_yali@yahoo.comנא שלחו את כל החומרים במייל ל:   

הגשת בקשה לחוג

תהליך מיון  
המועמדים והעברת  

המלצות החוג  
לשגרירות סין

עם קבלת ההודעה 
שהומלצתם למלגה

עליכם למלא את  
הטופס המקוון

http://israel.lxgz.org.cn/publish/portal28/tab6279/info144318.htm
mailto:ofra_wa@yahoo.com
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יהיה עליכם למלא טופס הרשמה עם קבלת ההודעה שהומלצתם למלגה על ידי החוג, 

 . מקוון ולצרף אליו את המסמכים המפורטים להלן

 

 /http://www.campuschina.org: נמצא בקישור הבאקוון המהרשמה הטופס  

 4ראו דוגמה לטופס בעמ' 

 ♣לפני מילוי הטופס נא עיינו בהוראות ההרשמה המופיעות בהודעת השגרירות בקישור למעלה.  ♣

 

  .1.3.2021המועד האחרון להרשמה הוא 

 באנגלית המסמכים הבאים, כולםלטופס יש לצרף את 

 באנגלית גיליון ציונים מעודכן  

 אישור מצב לימודים לקראת תואר ראשון"( אישור לימודים באנגלית"( 

  ( 3עמ' )ראו  באנגליתתכנית אישית ללימודים בסין 

  צילום של העמוד הראשון של הדרכון )שימו לב, תוקף הדרכון שלכם צריך להיות מאוחר מ

1.3.2022) 

 בקישור הבא:  ,טופס בדיקה רפואיתhttp://israel.lxgz.org.cn/Portals/28/images/2018020501.pdf  

 שימו לב שאתם נדרשים לערוך בדיקות דם, צילום ריאות וא.ק.ג.

 את ההרשמה ללא צירוף טופס זה לא תוכלו להשלים

 ציון מבחן ה- HSK   .במידה ונבחנתם 

  הרשמה מראש תגדיל את במידה ונרשמתם באופן עצמאי  -מכתב קבלה לאוניברסיטה בסין(

 סיכוייכם לזכות באוניברסיטה בה בחרתם בעדיפות הראשונה(

 ( תלמידי שפה לא סטודנטים המעוניינים ללמוד לתואר מתבקשים להגיש שני מכתבי המלצה

 (נדרשים לכך

 

 ליון ציונים באנגלית עשוי לקחת עד מספר שבועות, ילתשומת לבכם, תהליך הוצאת תדפיס ג

  מראש כך שיספיק להגיע אליכם עד מועד הגשת הבקשה. הזמינונא 

 
 
 

http://www.campuschina.org/
http://israel.lxgz.org.cn/Portals/28/images/2018020501.pdf
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 מכתב הצהרת כוונות **

 

 ,  יכלול את הפרטים הבאים: לא יותר משני עמודיםשאורכו , בעברית תומכתב הצהרת הכוונ

 פרטים אישיים, שנת לימוד, מגמת לימוד וחוגים נוספים אם יש.  –ת/מידע על המועמד 

  הקשר העכשווי או העתידי לסין ותוכניות לעתיד 

 ברצונך  עיר/באיזו אוניברסיטהודים בסין, מדוע דווקא בזמן זה והסיבות מדוע ברצונך לנסוע ללימ

 ללמוד

 חושב/ת שהנסיעה תתרום לך ולעתיד המקצועי שלך? באיזה אופן את/ה 

 ?מה הופך אותך למועמד/ת אידיאלי/ת לקבלת המלגה 

  ניתן להוסיף כל פרט נוסף שעשוי לתמוך בבקשה 

 

 **תכנית אישית ללימודים בסין באנגלית

 
. במידה ואתם כיצד תסייע לכם המלגה בלימודיכם בסין פרטתכנית אישית ללימודים בסין עליכם לב

בהם  לימודים נוספים פרט ללימודי השפה, נא פרטו את תחומי הלימוד או את נושאי המחקרמתכננים 

 . אתם מתכוונים להתמקד

 
    sr_yali@yahoo.comלנטעלי אדמון : בשאלות ניתן לפנות

 ofra_wa@yahoo.com: ארבל-ולעפרה וינשטיין
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 להלן דוגמה לטופס שמלא סטודנט באתר המלגות של ממשלת סין.  
 ללימודי שפההסטודנט נרשם 

 
 

 


