
Taiwan Scholarship Program 
 2024-2023  הלימודים לשנתללימודי תואר שני  

 
 . וואןטאי ממשלת מטעם וואןטאיב לתואר שני לימודים מלגת על להודיע שמח אסיה ללימודי החוג

וכן במלגת  $(1,300)כ  לסמסטר דולר טיוואני 40,000בשכר לימוד עד לגובה של  מזכה המלגה
 והיא ניתנת למשך שנתיים.  $(660ולר טיוואני בחודש )כ ד 20,000מחייה בסך 

 
 למידע נוסף לחצו על הקישורים הבאים: 

 
  פרטים מלאים על המלגה

 
 רשימת אוניברסיטאות ומכללות -מלגת טאיוואן 

 
שימו לב: בכדי להגיש בקשה למלגה לתואר שני עליכם להיות רשומים לתכנית לתואר שני 

 וואן. טאיבאוניברסיטה ב
 

 2בעמוד פרטים נוספים ראו נמצאת בעיצומה. וואן טאיניברסיטאות באוההרשמה ללימודים ב

 שלבי הגשת מועמדות למלגה: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בקשות שתוגשנה באיחור לא תתקבלנה.. 9.3.2023הגיש את המסמכים הבאים עד לתאריך ליש 
 

 (2בעמוד )ראו הצהרת כוונות בעברית  מכתב  

 באנגלית מעודכן ציונים גיליון   

 לום דרכון צי 

 טופס הרשמה 

 טופס חתימה על תנאי מלגה 

 ofra_wa@yahoo.com      ali@yahoo.comsr_yנא שלחו את כל החומרים במייל ל:  

 נציגות ידי על תתקבל הבמלג ההזוכ על סופיתה חלטההה. וואןטאי לנציגותעביר המלצותיו י החוג
  .בישראל וואןטאי

 

הרשמה 

לתכנית לתואר 

הגשת שני ו

 בקשה לחוג

תהליך מיון 

המועמדים והעברת 

המלצות החוג 

 לנציגות טאיוואן

עם קבלת ההודעה 

מלצתם למלגה עליכם שהו

להעביר את המסמכים 

 המקוריים לנציגות טאיוואן

 על ידי הנציגותלאחר בדיקה של המסמכים 

 המועמדים הנבחרים יזומנו לראיון 

https://www.roc-taiwan.org/uploads/sites/20/2023/02/2023-Taiwan-Scholarship-updated.pdf
https://www.roc-taiwan.org/uploads/sites/20/2023/02/2023-Taiwan-Scholarship-updated.pdf
https://www.roc-taiwan.org/uploads/sites/20/2023/02/List-of-Universities-and-Colleges-Taiwan-Scholarship-2023.pdf
https://www.roc-taiwan.org/uploads/sites/20/2022/01/Taiwan-scholarship-application-form.pdf
https://www.roc-taiwan.org/uploads/sites/20/2022/01/Taiwan-scholarship-application-form.pdf
https://www.roc-taiwan.org/uploads/sites/20/2022/01/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%94-TAIWAN-SCHOLARSHIP.pdf
https://www.roc-taiwan.org/uploads/sites/20/2022/01/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%94-TAIWAN-SCHOLARSHIP.pdf
mailto:ofra_wa@yahoo.com
mailto:sr_yali@yahoo.com


  לפנות ניתן נוספים לפרטים
  sr_yali@yahoo.comלנטעלי אדמון 

 ofra_wa@yahoo.comלעפרה וינשטיין ארבל 

   div@teco.org.il-info   6074794-03  בישראל וואןטאי לנציגות או

 
לתשומת לבכם, תהליך הוצאת תדפיס גיליון ציונים באנגלית עשוי לקחת עד מספר שבועות, נא הזמינו 

  מראש כך שיספיק להגיע אליכם עד מועד הגשת הבקשה.

_______________________________________________________________________ 

 על הרשמה לאוניברסיטאות בטאיוואןפרטים נוספים 

 .וואן אליהן תוכלו להירשםטאיהאוניברסיטאות השונות ב  תרשימב עיינו נא

ים ללמוד, לפנות באופן עצמאי בשלב ראשון, עליכם לבחור את האוניברסיטה והתוכנית בה אתם מעוניינ

שמועד תום ההרשמה עשוי להיות שונה בכל  שימו לבוואן ולבצע את תהליך ההרשמה. טאילאוניברסיטה ב

 (.)לכל היאוחר במהלך חודש מרץאוניברסיטה 

לאוניברסיטאות במקביל, לאחר שנרשמתם לתכנית בה בחרתם, תוכלו לנסות להגיש בקשות למלגות גם 

וואן, ייתכן שתוכלו לקבל סיוע מהאוניברסיטה בה טאיה, במידה ולא תקבלו את מלגת נציגות . באופן זעצמן

 תלמדו. 

ישנן תוכניות הנלמדות בסינית ותוכניות הנלמדות באנגלית. לפי תנאי הקבלה של האוניברסיטה אליה אתם 

  מעוניינים להתקבל, יתכן ותדרשו להציג תוצאות של מבחן רמה בסינית או באנגלית.

 /https://www.studyintaiwan.orgמידע כללי על לימודים בטאיוואן: 

 מכתב הצהרת כוונות **

 

 ,  יכלול את הפרטים הבאים: לא יותר משני עמודיםשאורכו , בעברית מכתב הצהרת הכוונות

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

 ותוכניות לעתיד  וואןטאיהקשר העכשווי או העתידי ל 

 באיזו אוניברסיטה/עיר ברצונך , מדוע דווקא בזמן זה ווואןטאיבודים הסיבות מדוע ברצונך לנסוע ללימ

 ללמוד

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

 מד/ת אידיאלי/ת לקבלת המלגה?מה הופך אותך למוע 

  ניתן להוסיף כל פרט נוסף שעשוי לתמוך בבקשה 

 

 כתובת למשלוח המסמכים המקוריים: 
Ms. Hannah Liao 

Taipei Economic and Cultural Office in Tel Aviv 

Azrieli Center 1, 132 Menachem Begin Rd. 

Tel Aviv 67021 
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