מלגות כלליות
הבהרה :מסמך זה ניתן כמידע בלבד ,לגבי ארגונים המעניקים מלגות ומבוסס על
מידע הנמצא באתרי האינטרנט של הגופים השונים.
למינהל לסטודנטים עולים ולמשרד העלייה והקליטה ,אין כל קשר לארגונים
המפורטים להלן .כמו כן יש לוודא שהארגון מאפשר כפל מלגות.
למידע נוסף יש לפנות ישירות לארגונים.
מלגת משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה
המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך מעניקים מידי שנה מלגות סיוע לסטודנטים אזרחי ישראל או
תושבי ישראל שאינם מקבלים סיוע ,ולומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו על פי
חוק המל”ג ,וכן לתלמידי מכינות קדם אקדמיות ולסטודנטים הלומדים לתעודת הנדסאי.
תנאי קבלה :הסטודנטים אינם מקבלים מלגה ממקור אחר ,מצב הכלכלי ,מצב משפחתי ,גיל
הסטודנט ,מספר האחים או הילדים עד גיל  , 21מגבלות של נכות רפואית ,תנאי המגורים בתקופת
הלימודים ועוד.
לפרטים נוספים:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Kranot/Hodahot/MahnkeimAinDalet.htm

http://edu.gov.il/special/students/Scholarships/Pages/loan.aspx
כתובת לפניות:
משרד החינוך ,המחלקה לסטודנטים ,ירושלים 91911
טלפון :גב' חנה אמויאל – 02-5604897
כתובת מיילloans@education.gov.il -
מועד הגשה:
מתחילת שנה”ל

הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים -חוק פריפריה
לומדים בפריפריה ( לכלל הסטודנטים בפריפריה)
מלגת לימודים לשנת לימודים ראשונה לתואר ראשון שלא תעלה על ( ₪ 10,198נכון לתשע"ד) עבור כל
שנת הלימודים.
מוסדות הלימוד בפריפריה :מכללות להשכלה גבוהה בגליל ,מכללות להשכלה גבוהה ביהודה ושומרון,
מכללת אשקלון ,מוסדות להשכלה גבוהה בירושלים ,מכללות להשכלה גבוהה בנגב ,אילת.
פירוט על מכללות בכל איזור באתר של הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים-
http://www.hachvana.mod.gov.il/hacvana/education/toar1/Pages/baperiferia.aspx

לומדים מהפריפריה (לכלל הסטודנטים מהפריפריה)
מתן סיוע ללומדים במוסד להשכלה גבוהה שאינו פרטי ושכתובתם הרשומה ב 5-מתוך  6השנים
שלפני תחילת הלימודים היא ב"אזור סיוע" כמוגדר בחוק ,כלומר ,יישובים הכלולים בחוק הרשות
לפיתוח הנגב ובחוק הרשות לפיתוח הגליל .מספר המלגות לתושבי הפריפריה הזכאים לסיוע הינו
מוגבל ,והוא מוענק בכפוף למצב סוציו-אקונומי ,למדד פריפריאלי ,ולסוג השירות.
לפרטים נוספים:
http://www.hachvana.mod.gov.il/hacvana/education/toar1/Pages/mehaperiferia.aspx

טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:

02-6214577
02-6214653
הלל  , 15ירושלים 9458115
www.klita.gov.il

ה.י.א.ס בישראל
היאס הינו ארגון יהודי אמריקאי ,המסייע לסטודנטים שעלו לישראל מכל רחבי התפוצות .המועמדות
הכללית פתוחה בפני סטודנטים שעלו מכל מדינה בעולם החל מתאריך  1.1.2007וכן בפני סטודנטים
שעלו מאתיופיה ,החל מתאריך .1.1.1990
תנאי קבלה:
קבלת המלגה מותנית בהוכחת הצטיינות בלימודים והוכחת נזקקות כלכלית.
אופן הגשת המועמדות:
באתר האינטרנט ניתן למצוא את כל המידע הדרוש וכן את טופס הבקשה ,בכתובת:
http://www.hias.org
כתובת לפניות לשליחת הבקשה:
בית הכוהנים ,חדרים , 313-314 ,רחוב ציטלין 1
תל -אביב 64956
טלפון 03-6911322:
פקס153-3-5275889 :
דוא"לmelagot@hais.org.il :
מועד הגשה :מרץ
יש להתקשר טלפונית טרם הגשת המועמדות03-6977322 :

ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה (נאקוג')
תנאי קבלה:
תכנית סיוע עבור סטודנטים יוצאי אתיופיה שבאוניברסיטאות (לא חל לגבי תלמידי מכללות) .המלגה
ניתנת עבור תלמידי תואר ראשון ,אלה מביניהם שסיימו בהצלחה את שנת הלימודים הראשונה
ונמצאים בשנה השנייה בלימודי התואר ראשון.
אופן הגשת המועמדות:
הגשת פנייה בכתב שבה תיאור מצבו הכלכלי של הסטודנט ,כמו גם פרטים אודות מצבו הלימודי.
אתר/http://www.nacoej.org :
כתובת לפניות:
רחוב אגריפס  42בניין כיח קומה  3חדר  303ירושלים 94301
טלפון02-6245104 :
דוא"לnacoej@netvision.net.il :
מועד הגשה :לכל אורך השנה
קרן חנן עינור  :קרן חנן עינור מסייעת לסטודנטים מוכשרים ,יוצאי אתיופיה ,בעלי מוטיבציה
לרכוש השכלה גבוהה ולימודים מקצועיים.
תנאי קבלה:
המלגה נועדה עבור כלל הסטודנטים יוצאי אתיופיה ,תוך מתן עדיפות לאותם מביניהם שלא נהנים
ממימון מינהל הסטודנטים .עדיפות תינתן גם לאלה העונים לתנאים הבאים:

טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:

02-6214577
02-6214653
הלל  , 15ירושלים 9458115
www.klita.gov.il






לימוד תואר שני או שלישי במוסדות אקדמאים מוכרים.
לבעלי משפחות המבקשים לרכוש השכלה אקדמאית ולשדרג את לימודיהם ומקצועם.
לסטודנטים הלומדים לתעודת מקצוע לשם הבטחת תעסוקתם והשתלבותם המקצועית.
לסטודנטים 'פורצי-דרך' בקהילה בתחום לימודיהם.

אופן הגשת המועמדות:
בקשה למלגה באמצעות אתר האינטרנט של הקרן –
( http://kha.tech-career.org/pages/heb/login.aspxלהיכנס ללינק " -סטודנטים" ולהירשם).
כתובת לפניות :רח' אלחרזי  , 3ירושלים92421 ,
טלפון02-5631419 :
פקס02-5671936 :
דו"אלkerenaynor@barak.net.il :
מועד הגשה:אוגוסט  -ספטמבר

מלגת טבקה -עמותת טבקה הוקמה במטרה לסייע להשתלבותם המוצלחת של יוצאי אתיופיה
בחברה הישראלית .טבקה מפעילה את הפרויקט "עולים במשפט ובצדק" אשר מטרתו בניית דור של
מנהיגות משפטית מקרב קהילת יוצאי אתיופיה.
תנאי קבלה :מלגות עבור סטודנטים מצטיינים ללימודי משפטים מקרב קהילת יוצאי אתיופיה,
שממוצע ציונם  90ויותר .טפסי המלגה ותנאי הקבלה מתפרסים לקראת סוף ינואר באתר העמותה
אופן הגשת המועמדות:
לקבלת טופס הגשת מלגה www.tebeka.org.il -
לינק:
http://www.tebeka.org.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%9
E%D7%9C%D7%92%D7%94%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7
%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95
כתובת לפניות :רח' המסגר  , 53ת.ד 57034 .ת"א 61570
טלפון03-5616770 :
דוא"לTebekamilga@org.il :
מועד הגשה :חודש מרץ

מלגות דוקטורט לעולים חדשים ותושבים חוזרים
אוניברסיטת בר אילן ,האוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת תל אביב ,האוניברסיטה הפתוחה,
אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת בן-גוריון מחלקות מלגות לעולים חדשים ותושבים חוזרים לתארים
מתקדמים.
תנאי קבלה:
מלגות פוסט דוקטורט לעולים חדשים (עד שנתיים בארץ) ולתושבים חוזרים
(עד שנה מיום החזרה) ,המתקבלים לאחת מהאוניברסיטאות כתלמידי מחקר.
טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:

02-6214577
02-6214653
הלל  , 15ירושלים 9458115
www.klita.gov.il

אופן הגשה המועמדות:
יש לפנות טלפונית.
כתובת לפניות:
המשרד לקליטת העלייה ,מרכז לקליטה במדע ,רח’ קפלן ,2
קריית הממשלה ,ת.ד, 13061 .ירושלים 91130
טלפון:
02-6752796
02-6752796
מועד הגשה :לברר טלפונית

קרן אייסף – הקרן בינלאומית לחינוך
תנאי קבלה:
מלגה לסטודנטים אחרי שירות צבאי מלא או שירות לאומי ,בתוכנית לימודים מלאה המתנדבים
למען הקהילה .עם קבלתך ללימודים באחד המוסדות האקדמיים בהן פועלת הקרן ,ולא יאוחר מסוף
אוגוסט ,עליך לגשת למוסד האקדמי בו הנך לומד ולמלא טופס לבקשת מלגה ולכתוב במפורש שהנך
מעוניין להצטרף כחבר בקרן אייסף על גבי הטופס .לפרטים נוספים על המלגות ראה אתר הקרן:
http://www.isef.org/hebrew/departments/?did=47
אופן הגשת המועמדות:
את הבקשה יש להגיש דרך המוסד האקדמי ,להלן הקישור למוסדות השונים
http://www.isef.org/hebrew/departments/?did=63
כתובת לפניות:
קרן אייסף ,רחוב קרליבך  , 10ת.ד  - 20201תל-אביב 61202
טלפון03-5624448:
דוא"ל info@isef.co.il :
מועד הגשה:
סוף אוגוסט

איסתא ע"ש אלכס גיר איה
חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל בשיתוף עם התאחדות הסטודנטים בישראל מציעה מלגה
לכלל הסטודנטים.
תנאי קבלה
 .1מלגות לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה
 .2וחברות בהתאחדות הסטודנטים בישראל.
 .3מצב סוציו–אקונומי המצריך בסיוע.
אופן הגשת המועמדות :דרך אתר התאחדות הסטודנטים:

http://www.nuis.co.il/
טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:

02-6214577
02-6214653
הלל  , 15ירושלים 9458115
www.klita.gov.il

כתובת לפניות :התאחדות הסטודנטים/ http://www.nuis.co.il.
טלפון התאחדות הסטודנטים03-6093330 :
מועד הגשה:
לקראת פתיחת שנת הלימודים.

ארגון שתי”ל – תוכנית עמיתי אברט לצדק חברתי
תכנית עמיתי אברט לצדק חברתי מעניקה לסטודנטים הזדמנות לרכוש ניסיון בפעילות חברתית
ולהרחיב את ידיעותיהם בנושא צדק חברתי בישראל .המלגה פתוחה לכלל הסטודנטים.
תנאי קבלה:
הסטודנטים משולבים בארגונים ,בפרויקטים מרכזיים .במהלך שהותם בארגונים רוכשים
הסטודנטים כישורים מקצועיים ורוכשים ידע בנושאים של שינוי חברתי  10ש"ש .על הסטודנטים
להירשם לתכנית במהלך השבועיים הראשונים של שנת הלימודים
תהליך המיון של הסטודנטים נעשה על ידי הארגונים תוך פיקוח של שתי"ל.
אופן הגשת המועמדות:
התוכנית מתפרסמת בעיתונות ,במוסדות הלימוד ובאתר האינטרנט של שתי"ל
באתר האינטרנט ניתן למצוא את כל המידע הדרוש http://www.shatil.org.il
כתובת לפניות:
תכנית אברט ,יד חרוצים  9ירושלים 93420
טלפון 02-6723597 :שלוחה 218
מועד הגשה:
לקראת פתיחת שנת הלימודים.

קרן מלגות וסיוע ללימודים גבוהים לערבים ויהודים ע”ש ויסאם חמיס ז”ל
העמותה הוקמה בשנת  1999לזכרו של ויסאם חמיס ז"ל ,שנפטר בתאונה בעודו בגיל  17.5שנים.
העמותה נועדה להנציח את זכרו .המלגה פתוחה לכלל הסטודנטים.
תנאי קבלה:
סטודנטים נזקקים
אופן הגשת המועמדות:
יש ליצור קשר טלפונית לקבלת הפרטים.
כתובת לפניות:
ת.ד 18570 .דיר חנא
טלפון 04-6786721 :
דוא"ל להגשת בקשהinfo@wisam-fund.org :
מועד הגשה:
תאריך הגשת הבקשות במהלך חודש ינואר
טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:

02-6214577
02-6214653
הלל  , 15ירושלים 9458115
www.klita.gov.il

מלגות הסתדרות העובדים  -ההסתדרות הכללית החדשה והתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות
בישראל ,גאים להודיע על פתיחת תכנית מלגות ראשונה מסוגה ,אשר תשלב את הסטודנטים
במוסדות להשכלה גבוהה בפעילות האכיפה למען זכויות עובדים .הסטודנטים שישתתפו בתכנית יהיו
זכאים למלגה שנתית בגובה של  8,000שקל ,בתמורה ל 140-שעות פעילות בקמפוסים .ל משתתפי
התכנית יעברו הכשרה מיוחדת ביחידה לזכויות עובדים של ההסתדרות ויהיו אחראיים במסגרת
תפקידם למספר נושאים ,בהם :הקמת מטות עובדים בקמפוסים אשר יעניקו ייעוץ לסטודנטים בכל
הנוגע לזכויותיהם בעבודה ,קידום פעולות לאכיפת תנאי עבודתם של עובדי הקבלן בקמפוס ,בעיקר
בתחומי השמירה והניקיון ,ארגון ימי עיון לציבור הסטודנטים וליווי יוזמות להגברת המודעות
למאבקים חברתיים .המלגה פתוחה לכלל הסטודנטים.
תנאי קבלה:רקע קודם בפעילות חברתית ,המצב הסוציואקונומי ומקום המגורים הנוכחי ,תוך מתן
עדיפות לסטודנטים וסטודנטיות תושבי הפריפריה.
אופן הגשת המועמדות:
דרך אתר התאחדות הסטודנטים:
http://report.nuis.co.il/registration/Project.aspx?ID=2063
טלפון התאחדות הסטודנטים03-6093330 :
ואתר
https://www.histadrut.org.il
מועד הגשה:
עד אוקטובר (נתון לשינוי)

מלגות לחיילים בודדים – קרן גרוס

מלגה המיועדת לסטודנטים שבמהלך השירות הצבאי קיבלו הכרה של חייל בודד.

תנאי קבלה :
סיוע לחיילים משוחררים אשר הוכרו בצה”ל כ”חיילים בודדים” ומבקשים להמשיך בלימודים או
לממש תוכניות קידום אחרות .זכאים להיכלל בתוכנית מועמדים העומדים בקריטריונים כלכליים
שאינם נתמכים ע”י המשפחה או כל גורם אחר.
אופן הגשת המועמדות:
על המועמדים לעבור ראיון בלשכה להכוונת חיילים משוחררים.
כתובת לפניות:
רחוב הצפיר  8ירושלים 93102
טלפון02-5617176 :
מועד הגשה:
דצמבר

קרן ההנצחה ע”ש יוסף ש .וקרליין גרוס לקידום חיילים משוחררים -מענה לפניות
אישיות.
קרן ההנצחה ע”ש יוסף ש .וקרליין גרוס לקידום חיילים משוחררים.
תנאי קבלה:
טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:

02-6214577
02-6214653
הלל  , 15ירושלים 9458115
www.klita.gov.il

חיילים משוחררים הנמצאים במצוקה מיוחדת עקב מחלה קשה או נכות של אחד מבני המשפחה,
מצב סוציאלי חריג וכן ילדים למשפחות חד הוריות ויתומים.
אופן הגשת המועמדות:
לקבלת פרטים יש לפנות טלפונית
כתובת לפניות:
רחוב הצפירה  8ירושלים 93102
טלפון02-5617176 :
לינק לאתר/http://www.gruss.org.il/register :
מועד הגשה:
דצמבר
מלגות פרויקטים מקומיים לתושבי הפריפריה – קרן גרוס :סיוע לחיילים משוחררים
תושבי הפריפריה המופרטים בטבלאות הר"מ המבקשים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה או
במסגרות על תיכוניות אחרות וניצלו לפחות  ₪ 8,000מסך הפקדון הצבאי.
תנאי קבלה :המועמדות מותנית בכך שהמועמד מתגורר בתחומי הרשות לפחות חמש שנים (לא כולל
תקופת השרות).
ערים ומועצות מקומיות  -אופקים | אור עקיבא | אילת | אשקלון | בית שאן | דימונה | חצור הגלילית |
חדרה | טבריה | טירת הכרמל | יוקנעם | ירוחם | כרמיאל | לוד | מגדל העמק | מטולה | מעלות תרשיחא |
מצפה רמון | נהריה | נצרת עילית | נתיבות | עכו | עפולה | ערד | צפת | קצרין | קרית גת | קרית ים | קרית
מלאכי | קרית שמונה | רמלה | שדרות | שלומי
מועצות איזוריות  -אשכול | בני שמעון | בקעת הירדן | גולן | גלבוע | גליל עליון | גליל תחתון | חוף
אשקלון | לכיש | מבואות החרמון | מגילות | מטה אשר | מעלה יוסף | מרום הגליל | מרחבים | עמק
הירדן | עמק המעיינות | עמק יזרעאל |רמת הנגב | שדות נגב | שער הנגב | שפיר
אופן הגשת המועמדות:
יש לפנות טלפונית
כתובת לפניות:
רחוב הצפירה  8ירושלים .93102
טלפון02-5617176 :
לינק לאתר/http://www.gruss.org.il/register :
מועד הגשה:
דצמבר

מלגות נעמ”ת -השכלה היא אחד הגורמים המשפיעים ביותר על עליית שיעור השתתפותן של נשים
בשוק העבודה ועל הגדלת רמת השתכרותן .מתוך הכרה בחשיבות ההשכלה בכלל ,ובמטרה לעודד
נשים לרכוש השכלה גבוהה ולשפר מעמדן בשוק העבודה
מלגה מיועדת לכלל הסטודנטיות
תנא קבלה:
 .1סטודנטיות (לּבנות בלבד) החל משנה ב’ ללימודים במוסדות ישראלים להשכלה גבוהה
 .2חברות בהסתדרות העובדים הכללית החדשה החל מ( 1.7.05-הצטרפות במועצת הפועלים)
 .3שירות צבאי/לאומי (שנתיים) .המגזר הערבי פטור.
 .4עדיפות למקצועות טכנולוגיים-מדעיים.
טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:

02-6214577
02-6214653
הלל  , 15ירושלים 9458115
www.klita.gov.il

אופן הגשת המועמדות:
טופס בקשה ניתן לקבל בראשית שנת הלימודים האקדמית בסניף נעמ”ת (מועצת הפועלים) במקום
המגורים הקבוע.
טלפון03-6921904 :
דוא"לnaamat@naamat.org.il:
מועד הגשה:
אוקטובר -דצמבר

מלגות פולקס בישראל
התכנית נועדה לקדם את המחקר הרפואי ,באמצעות תמיכה כספית בתלמידי מדעי החיים הלומדים
גם רפואה ובתלמידי רפואה הלומדים גם מדעי החיים .המלגה פתוחה לכלל הסטודנטים מלימודי
רופאה /מדעי החיים.
תנאי קבלה:
תלמידים לתואר שלישי במדעי החיים ,בתוכנית דוקטורט מאושרת ,ובה בעת לומדים לתואר
”דוקטור ברפואה” .תלמידים לתואר ”דוקטור לרפואה” שכבר זכו בתואר ”בוגר במדעי הרפואה”,
ובה בעת לומדים לתואר שלישי במדעי החיים וכבר יש להם תוכנית דוקטורט מאושרת .רופאים
צעירים הלומדים לתואר שלישי במדעי החיים ויש להם תוכנית דוקטורט מאושרת .
אופן הגשת המועמדות:
את הטפסים ניתן לקבל בלשכות הדיקאנים לרפואה ובמזכירויות הפקולטות למדעי החיים ,או
בפנייה לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
כתובת לפניות:
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים,
ת.ד 4040 .ירושלים .91040
לידי מר בוב לפידות
טלפון  ,02-5676239 :או מרכזייה 02-5676222
מועד הגשה:
מאמצע חודש ינואר

מלגות פרויקט ”עתידים” -עתודה לתעשייה
התוכנית נוסדה בשיתוף קהילת העסקים בישראל ,מוסדות אקדמיים וצה”ל .תכליתה :סיוע לבני
ובנות ערי ועיירות הפיתוח מהפריפריה שלאחר שרות צבאי מלא ,כדי שאלה ישתלבו בלימודים
אקדמיים איכותיים .התכנית מאפשרת לצעירים לרכוש מקצוע בעל ערך מוסף גבוה ,טכנולוגי-מדעי
וליצור הזדמנות בה הבוגרים יוכלו להצטרף ולתרום לכוחות המובילים בתעשייה .הסיוע הכלכלי לכל
סטודנט/ית כולל :מלגה למימון שכר לימוד ,דמי מחייה חודשיים ,שכר-דירה במעונות ,מחשב אישי
נייד (כולל תוכנות) ,חניכה חברתית ואקדמית.
תנאי קבלה:
 הסטודנטים בתכנית לומדים לתואר ראשון בהנדסה או מדעי המחשב .יכולת למצוינות
אקדמאית
טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:

02-6214577
02-6214653
הלל  , 15ירושלים 9458115
www.klita.gov.il











התאמה להשמה בתעשייה במהלך הלימודים
מוסד הלימודים
תחום הלימוד הנבחר (מתוך לימודי ההנדסה ומדעי המחשב)
יישוב מקור המצוי בפריפריה ו/או מבחן הכנסה
שירות צבאי/לאומי/אזרחי
סיפור חיים חריג
אוכלוסיות מיוחדות ייחודיות
ראיון אישי גלאי 20-30
העדפה למועמדים המגיעים מיישובי פריפריה גיאוגרפית (ניתן לראות את מפת יישובי
עתידים באתר).

אופן הגשת המועמדות:
פרטים באתר-
http://atidim.org/program/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9
/D-%D7%9C%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94
כתובת לפניות:רחוב ברקת ( 11בית קארו) ,ת.ד .12179 .הרצליה פיתוח
טלפון09-9505027 :
מועד הגשה:ממאי

מלגת הנדסאים
ארגון הסטודנטים בישראל.
תנאי קבלה:
מלגה לסטודנטים במסלולי הנדסאים .בפקולטות :הנדסת מכונות ,הנדסה אזרחית,
הנדסה תעשייה וניהול.
אופן הגשת המועמדות:
פרטים באגודת הסטודנטים בקמפוסים השונים.
מועד הגשה:
סוף חודש דצמבר
מלגת מפעל הפייס -מלגות לחיילים משוחררים
מפעל הפיס והקרן לחיילים משוחררים .מפעל הפיס מעניק כ 1,000-מלגות ,כל אחת בסכום שגובהו
 .₪ 10,000המלגות נועדות עבור חיילים משוחררים הלומדים לתואר ראשון .המלגה תינתן החל משנת
הלימודים הראשונה ובמשך  3שנים ,עד לסיום התואר

טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:

02-6214577
02-6214653
הלל  , 15ירושלים 9458115
www.klita.gov.il

מפעל הפיס לא יעניק מלגה לס טודנט ,שקיבל או יקבל במהלך שנות לימודיו  ,מלגת
לימודים מלאה מגורם אחר או כל קרן אחרת המעניקה מימון של מעל  50%משכ"ל
אוניברסיטאי .
תנאי קבלה:
חיילים משוחררים ,אשר שירתו במערך הלוחם ושמצבם הכלכלי והחברתי אינו מאפשר להם להגשים
חלומם ללימודים גבוהים בארץ.
תנאי סף לפתיחת תיק מועמדות למלגה:
 . 1שירות סדיר מלא ותקין בצה"ל ובמשמר הגבול (לפחות  28חודשי שירות לחייל
משוחרר 20 ,חודשי שירות לחיילות).
 . 2שירות כלוחמים או תומכי לחימה במהלך שירות הסדיר.
 . 3אישור לימודים לתואר ראשון בארץ ,לשנת הלימודים תשס"ח ,במוסד לימודים
מוכר
 . 4ביום הגשת המועמדות למלגה ,טרם חלפו חמש שנים מיום סיום שירות החובה.
 . 5למשתייכים לאחת או יותר מהאוכלוסיות הבאות ( :חיילים בודדים ,יוצאי
אתיופיה ,חבר העמים ובני מיעוטים ,מגורים בערי פיתוח ו/או שכונות שיקום ,
מצב סוציו  -אקונומי נמוך ,מוכח )
אופן הגשת מועמדות:
כנסו לאתר וראו את התנאים ואת כל הפרטים http://milga.pais.co.il/
מועד הגשה:
יש לבדוק באתר

פר”ח  -פרוייקט חונכות ארצי בשיתוף משרד החינוך והתרבות -פר"ח הוא פרויקט
חונכות ארצי המערב סטודנטים בפעילות של חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית.
החונך מעניק לילד תשומת לב אישית ודגם חיובי לחיקוי ובכך מסייע לילד לממש את הפוטנציאל
הגלום בו ,לפתח הערכה עצמית חיובית ולשגשג .המלגה מוצעת לכלל הסטודנטים.
תנאי קבלה:
מיועד לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה .הפרויקט נפרס כמעט בכל רחבי הארץ ובכל
המגזרים .באתר האינטרנט ניתן למצוא את כל המידע הדרוש וכן את טופס הבקשה.
אופן הגשת המועמדות:
זימון לראיונות ומיון החל מאוקטובר.
ניתן להוריד טפסים ישירות מהאתר /http://www.perachbiu.org.il/tutors/t_forms
כתובת לפניות:
מכון דוידסון לחינוך מדעי ,מכון ויצמן למדע ,ת.ד 26 .רחובות 76100
מועד הגשה:
תחילת השנה

טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:
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קרן אלי גלפנד לסרטים קצרים שמטעם התאחדות ענף הקולנוע בישראל ובאמצעות
הקרן לעידוד הסרט הישראלי
תנאי קבלה:
המלגה ניתנת עבור הפקת סרטים קצרים ,עלילתיים או דוקומנטאריים (עד  30דקות) ,שלא הופקו או
הוזמנו ע”י מוסד או גוף אחר .רשאי להגיש את הבקשה במאי סרט קצר (תושב ישראל ,מעל גיל18
אשר ברשותו עבודת בימוי קודמת המשקפת את יכולתו .המלגה ניתנת לבמאי העומד לפני הפקת
הסרט או שכבר החל בהפקתו ,ובתנאי שהסרט נמצא לפני מיקס .לא ניתן להגיש תסריטים שנדחו
בעבר על-ידי הקרן .המלגה פתוחה לכלל.
אופן הגשת המועמדות:
יש לברר פרטים מדויקים במשרדי הקרן.
כתובת לפניות:
התאחדות ענף הקולנוע בישראל ,ת.ד 4560 .ת”א .61045
טלפון03-6295138 :
מועד הגשה:
נובמבר
קרן סנונית – הקרן לעידוד יוצרים צעירים בתחומי הקולנוע והטלוויזיה של הרשות השנייה
לטלוויזיה ולרדיו .
תנאי קבלה:
סטודנטים ללימודי קולנוע וטלוויזיה המבקשים לקבל סיוע כספי בהפקת סרט הגמר בלבד.
את הבקשות יש להגיש באמצעות מוסד הלימוד .סטודנט רשאי להגיש בקשה להשתתפות במימון
בסרט אחד בלבד .כל מוסד לימוד רשאי להגיש עד  25בקשות.
אופן הגשת המועמדות:
הבקשה תוגש על גבי "טופס קרן סנונית  ."2005לבקשה יצורף תיאור ההצעה (תסריט ,סינופסיס
מורחב ו/או טריטמנט) ובו יש לציין את שם הסרט המוצע בלבד ,ללא ציון שם מגיש ההצעה וללא שם
מוסד הלימוד.
כל החומר ,מלבד טופסי ההגשה (שיוגשו בעותק אחד) ,יוגש בשלושה עותקים מלאים.
את טופסי ההגשה ,התקנון ואת נספח ההנחיות ניתן לקבל:
 .1אצל רכזי המגמות  /החוגים במוסדות הלימוד.
 .2באתר האינטרנט של הרשות השנייהwww.rashut2.org.il :
 .3על ידי פנייה אל הרשות השנייה בטלפון 02-6556222 , 02 – 6556252או בדוא"ל
ifat@rashut2.org.il
שאלות הבהרה יעבירו מבקש התמיכה ,בכתב בלבד ,לפקס'  02 – 6556822או לדוא"ל
( ifat@rashut2.org.ilנא לציין בפנייה :קרן סנונית ואת שנת הלימודים).
כתובת לפניות:
הרשות השנייה,רחוב כנפי נשרים  ,5ת.ד 3445 .ירושלים .לציין על המעטפה "בקשה לקרן סנונית"
טלפון 02-6556252 :
דוא"ל להגשת בקשהifat@rashut2.org.il :

טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:
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מועד הגשה:
בהתאם לפרסומים השונים באתר האינטרנט ובעיתונים.

קרן המלגות ע”ש פאולינה וד”ר אברהם ברגמן ז”ל
תנאי קבלה:
סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה (כולל מכללות המעניקות תארים) ,הלוקים בנכויות
הנובעות משיתוק מוחין )(C.P
אופן הגשת המועמדות:
יש לברר טלפונית.
כתובת לפניות:
טלפון 09-8623266 :עו”ד פנינה רואי
טלפון נוסף 03-5281217 :חנה לאור
מועד הגשה:
יש לבדוק טלפונית את מועד ההגשה.
קרן "אלרוב"-אלפרד אקירוב -מלגה למען סטודנטים אשר הינם דור ראשון להשכלה גבוהה
בארץ (לשני ההורים אין תואר אקדמאי) ועולים חדשים אשר גם ביצעו שירות צבאי /לאומי מלא.
צעירים שהתקבלו ללימודי תואר ראשון/לימודי תעודה באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה המוכרים
ע"י המל"ג יכולים להגיש מעומדות לטובת התנדבות בקהילה בתחום החינוך שעתיים בשבוע או 56
שעות שנתיות לטובת מענק שכר לימוד של עד  ₪10,000בשנה.
תנאי קבלה:
צעירים ששירתו בצה"ל שירות מלא ותקין או שהתנדבו לשירות לאומי/אזרחי.
סטודנטים שאינם מקבלים/יקבלו מלגת לימודים נוספת העולה על  50%משכר הלימוד.
צעירים המגיעים ממצב סוציו אקונומי לא גבוה והשקעה והצלחה בלימודים (ממוצע של
70ומעלה).
אופן הגשת המועמדות  :דרך האתרwww.alrovfund.org.il -
כתובת לפניות :ניתן לפנות למשרדי הקרן  6957281- 03שלוחה 8
מועד הגשה :מרץ עד מאי
עמותת שועלי שמשון – ליוצאי סיירת גבעתי -המילגה מיועדת ללוחמים ,בוגרי סיירת
הצנחנים ,המתכננים ללמוד או לומדים באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
תנאי קבלה :רשאים להגיש מועמדות למלגה סטודנטים שהתחליו לימודיהם עד  3שנים משחרורם
משרות סדיר (חובה ו/או קבע) ושסיימו את שרות החובה כלוחמים בסיירת הצנחנים.
המועמדים צריכים להיות רשומים ללימודים אקדמאיים המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה
(המל"ג).
אופן הגשת המועמדות :דרך האתר/http://www.zevik.org.il/he :
כתובת לפניות :קרן זאביק הרימון  ,12עשרת76858 ,
מועד הגשה :עד אוגוסט
טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:

02-6214577
02-6214653
הלל  , 15ירושלים 9458115
www.klita.gov.il

קרן המלגות ע”ש מרטין גהל
תנאי קבלה:
הקרן מסייעת לסטודנטים הנזקקים לסיוע ,על בסיס סוציו-אקונומי .כל סטודנט רשאי להגיש בקשה.
על הבקשה לכלול אישור לימודים ואישור על תשלום שכר-לימוד.
כל בקשה נידונה לגופה בוועדת המלגות.
אופן הגשת המועמדות:
פניה בדואר ללא טופס בקשה.
כתובת לפניות:
רחוב מרטין גהל  ,9ת.ד ,7777 .פתח תקווה .49512
טלפון03-9265050 :
מועד הגשה:
כל השנה

קרן התרבות אמריקה-ישראל -מפעל המלגות ע”ש שרת
תנאי קבלה:
מלגות לימוד לסטודנטים מצטיינים בכל תחומי האומנויות :מוסיקה ,מחול ,תיאטרון ,קולנוע,
אמנות חזותית ציור ,פיסול ,צילום ,מולטימדיה ,עיצוב ואדריכלות .המלגות ניתנות לאחר שהמועמד
עמד במבחנים הנערכים על-ידי הקרן .בתחומים מסוימים המבחנים נערכים רק אחת לשנתיים.
מתקיימים גם מבחנים למספר מצומצם של מלגות לימוד בחו”ל לתואר שני (מלגת חו"ל) .
אופן הגשת המועמדות:
יש ליצור קשר טלפוני ע”מ לקבל טופס בקשה .פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי הקרן.
כתובת לפניות:
רחוב אלנבי  32תל אביב .63325
טלפון 03-5174177 :שלוחה  5לנטע
פקס03-5178991 :
מועד הגשה:
בתחילת פברואר

קרן מלגות  -המרכז האזרחי לתרבות ,חברה וכלכלה
תנאי קבלה:
המלגות מיועדות ללומדים במקצועות טכנולוגיים ,כלכלה ,מנהל עסקים ובמקצועות חברתיים.
אופן הגשת המועמדות:
נדרש טופס בקשה .לקבלת טופס הבקשה יש לפנות לקרן.
כתובת לפניות:
טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:

02-6214577
02-6214653
הלל  , 15ירושלים 9458115
www.klita.gov.il

רחוב אבן גבירול ,68ת.ד,16528 .ת”א .61164
טלפון03-6964173 :
מועד הגשה:
ע”פ פירסומים בעיתונות הארצית

קרן נכי צה”ל (מיועדת לסטודנטים נכים)
תנאי קבלה:
סטודנטים נכי צה"ל  -חברי ארגון נכי צה”ל  -שאינם מקבלים מימון ממשרד הביטחון (במידה ומימון
זה חלקי ,ניתן להגיש בקשה למלגה על ההפרש) .המלגה מאושרת לסטודנטים הלומדים במוסדות
להשכלה גבוהה המוכרים על-ידי משרד החינוך וניתנת בסיום כל שנת לימוד.
אופן הגשת המועמדות:
יש ליצור קשר טלפוני עם עליזה או לקרן.
כתובת לפניות:
רחוב שמואל ברקאי  ,49אפקה ,תל אביב
טלפון03-6461603 :
פקס03-6420215 :
אתר אינטרנטwww.zdvo.org :
כתובת דוא"לkeren@beit-halochem.org.il:
מועד הגשה:
ינואר-יולי (יש לעקוב אחר פרסומי ארגון נכי צה”ל).

קרן ע”ש רוזנברג חנה ז”ל (מיועדת לסטודנטים נכים(
אופן הגשת מועמדות:
יש ליצור קשר טלפוני.
תנאי קבלה:
נכי צה”ל מ 19% -ומעלה ,הלומדים לתואר שני בפסיכולוגיה,בקטריולוגיה,שפות.
כתובת לפניות:
שרית קדרון ,אגף השיקום ,משרד הביטחון ,דוד אלעזר  ,18הקריה ת”א.
טלפון03-6975083 :
מועד הגשה:
יש לברר טלפונית

קרן ע”ש איטלה פריסטר – קרן קיימת לישראל
תנאי קבלה:
מלגות לעבודות סמינריוניות בנושאים :תולדות קק”ל ,ארץ ישראל וציונות.
אופן הגשת המועמדות:
יש ליצור קשר טלפוני עם ד”ר גבריאל אלכסנדר ע”מ לקבל הנחייה.
טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:

02-6214577
02-6214653
הלל  , 15ירושלים 9458115
www.klita.gov.il

טלפון 02-658357 :ד”ר גבריאל אלכסנדר
מועד הגשה:
נובמבר-דצמבר
בירור זכויות לאזרחים וותיקים יוצאי אתיופיה :התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות
בישראל ,יחד עם המשרד לשוויון חברתי .מטרת הפרויקט הינה חיבור בין דורי באמצעות סיוע
לאזרחים ותיקים יוצאי אתיופיה בבירור זכויותיהם .המלגה לסטודנטים דוברי אמהרית או טיגרית.
תנאי קבלה -סטודנטים הלומדים במוסד אקדמי מוכר דוברי אמהרית או טיגרית  .יתרון לתושבי עיר
נתניה באר שבע ורחובות .מלגה על סך  5,000ש"ח תוענק על קיום  120שעות פעילות שנתיות .מלגאי
הפרויקט יעברו הכשרה מקצועית ,טרם הפעילות ,ויקיימו ימי בירור זכויות במרכזי יום ומרכזים
קהילתיים שונים וכן ילוו את האזרחים הוותיקים לאורך התהליך.
אופן הגשת מועמדות:
דרך אתר התאחדות הסטודנטים:
http://report.nuis.co.il/registration/Project.aspx?ID=2063
טלפון התאחדות הסטודנטים03-6093330 :
למוקד הפניות המשרד לשוויון חברתי *8840
מועד הגשה :עד ינואר
הפרויקט הלאומי לסיוע לניצולי שואה  -הקרן לרווחה לנפגעי השואה ,המשרד לשוויון חברתי,
והתאחדות הסטודנטים בישראל ,מפעילות יחד פרויקט משותף לליווי חברתי לניצולי שואה ,במימון
הקרן הצרפתית  .FMSפתוח לכלל הסטודנטים.
תנאי קבלה :סטודנטים הלומדים במוסד אקדמי מוכר כאשר הפרויקט יתקיים בערים – חיפה
והקריות ,כרמיאל ,חולון ,בת ים ,ראשון לציון ,אשקלון ואזור שדרות בלבד! במסגרת הפרויקט
סטודנטים מבצעים ליווי חברתי לשני ניצולי שואה לאורך שנת הלימודים בסך פעילות כולל של 120
שעות בשנה .המפגשים יתקיימו בביתם של ניצולי השואה .מלגה של  ₪ 5,000תינתן עבור  120שעות
פעילות.
אופן הגשת מועמדות-
דרך אתר התאחדות הסטודנטים /http://www.nuis.co.il
טלפון התאחדות הסטודנטים03-6093330 :
למוקד הפניות המשרד לשוויון חברתי *8840
מועד הגשה -חודשי יוני -יולי
פרויקט מחשבים :תכנית משותפת של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל והמשרד
לשוויון חברתי המשלבת עשייה של סטודנטים ואזרחים ותיקים .מטרת התכנית הינה העמקת הקשר
בין צעירים לאזרחים ותיקים מתוך רצון לחזק את מעמדם של האזרחים הוותיקים בחברה
הישראלית .מטרת הפרויקט היא לצמצם את הפער הדיגיטלי באמצעות שיח ביןדורי לאפשר לכל
אזרח ותיק נגישות לעולם המחשבים .פתוח לכלל הסטודנטים.
תנאי קבלה :את מערך החונכות יפעילו סטודנטים ממגוון הפקולטות השונות ,אלו יעבירו הדרכה
לציבור האזרחים ותיקים בתחום המחשבים .הפעילות תתקיים במרכזי יום לקשיש הפועלים משעות
הבוקר ועד הצהריים ,כאשר כל סטודנט ידריך קבוצה של ותיקים .מלגה על סך  5,000ש"ח בתמורה
ל 120-שעות פעילות.
טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:

02-6214577
02-6214653
הלל  , 15ירושלים 9458115
www.klita.gov.il

אופן הגשת מועמדות/http://www.nuis.co.il -
טלפון התאחדות הסטודנטים03-6093330 :
למוקד הפניות המשרד לשוויון חברתי *8840
מועד הגשה -חודשי יוני -יולי
פרויקט חינוך לאומנות :תכנית משותפת של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל
והמשרד לשוויון חברתי המשלבת עשייה של סטודנטים ואזרחים ותיקים .מטרת הפרויקט הינה
יצירת חיבור בין ציבור הסטודנטים לבין ציבור האזרחים הוותיקים דרך אומנות .פתוח לכלל
הסטודנטים.
תנאי קבלה :התכנית מבוססת על מפגשים שבועיים בהם יעשירו סטודנטים מתחום האומנות,
באמצעות כלים שרכשו בלימודיהם ,את ציבור האזרחים הוותיקים במרכזי היום .הפעילות תתקיים
במרכזי יום לקשיש הפועלים משעות הבוקר ועד הצהריים ,כאשר כל סטודנט ידריך קבוצה של
ותיקים .מלגה על סך  5,000ש"ח בתמורה ל 120-שעות פעילות.
אופן הגשת מועמדות/http://www.nuis.co.il -
טלפון התאחדות הסטודנטים03-6093330 :
למוקד הפניות המשרד לשוויון חברתי *8840
מועד הגשה -חודשי יוני -יולי
התוכנית למאבק  – BDSהתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל מזמינה אתכם/ן לקחת
חלק בתכנית למאבק ב  .BDSבמסגרת הפרויקט יפעלו הסטודנטים במדיה האינטרנטית במטרה
לנטרל ולפעול להסרתם של תכני  BDSיחד עם מעקב ומחקר על הארגון ופעילותו.
מלגה בגובה  ,₪ 6,000תינתן לסטודנטים/ות שיבצעו  192שעות פעילות שנתיות ברשת .פתוח
לסטודנטים דוברי שפות.
תנאי קבלה :סטודנטים הלומדים במוסד אקדמי מוכר ,בעלי אנגלית ברמה גבוהה (קריאה
וכתיבה).יתרון לסטודנטים דוברי שפות זרות :ספרדית ,הולנדית ,פינית ,דנית ונורווגית.
אופן הגשת מועמדות/http://www.nuis.co.il -
טלפון התאחדות הסטודנטים03-6093330 :
למוקד הפניות המשרד לשוויון חברתי *8840
כתובת לפניותdikla@nuis.co.il :
מועד הגשה -עד ינואר
התכנית למאבק באנטישמיות באינטרנט :התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל
מזמינה אתכם לקחת חלק בתכנית למאבק באנטישמיות .במסגרת הפרויקט יפעלו הסטודנטים
ברשתות החברתיות על מנת למפות את אתרי האינטרנט האנטישמיים ולפעול על מנת להסיר תכנים
אלו מהרשת תוך הפרכת המידע השגוי המקיף את המדיה .מלגה על סך  6,000ש"ח בתמורה ל192-
שעות פעילות .פתוח לכלל הסטודנטים דוברי אנגלית.
תנאי קבלה :סטודנטים הלומדים במוסד אקדמי מוכר ,אנגלית ברמה שפת אם .סטודנטים בעלי
היכרות מוכחת בניו-מדיה ,כריית מידע ,יצירת תוכן ושיווק ברשת .יתרון לדוברי שפות זרות.
אופן הגשת מועמדות/http://www.nuis.co.il -
טלפון התאחדות הסטודנטים03-6093330 :
למוקד הפניות המשרד לשוויון חברתי *8840
טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:

02-6214577
02-6214653
הלל  , 15ירושלים 9458115
www.klita.gov.il

מועד הגשה -תחילת אוקטובר
סטודנטים וסטודנטיות בספורט למען השלום "-מרכז פרס לשלום" ,בשיתוף התאחדות
הסטודנטים והסטודנטיות הארצית ,מזמין סטודנטים/יות לקחת חלק בתכנית מנהיגות באמצעות
ספורט בשיתוף הקרנות Laureusו .USAID -המלגה פתוחה לכלל הסטודנטים .הסטודנטים/יות
שישתתפו בפרויקט ייהנו מתכנית העשרה הכוללת תכני מנהיגות ,יישוב סכסוכים ,דיאלוג יהודי-
ערבי ,ישראלי-פלסטיני ,וכן התנסות בהדרכה וליווי קבוצות ילדים/ות במסגרת פרויקט חינוך לשלום
באמצעות כדורגל מלגה על סך  2,500ש"ח בתמורה ל 60-שעות פעילות .הפרויקט יתקיים בין
החודשים ינואר – דצמבר  ,2017ללא חודשי הקיץ .חלקה הראשון של התוכנית יוקדש להיכרות,
דיאלוג והכשרה .בחלקה השני ,הסטודנטים והסטודנטיות יתכננו ויוציאו לפועל פרויקט חינוך לשלום
באמצעות ספורט בבתי ספר ברחבי הארץ .התוכנית תאפשר למשתתפיה להכיר אלו את אלו ולעסוק
בתחומי תוכן של דו -קיום ומעורבות חברתית ,תיאורטית ומעשית כאחד .כך יקבלו את הכלים
להתחזק כשגרירים ושגרירות של שינוי חברתי ושוויון.
תנאי קבלה :סטודנטים/יות לתואר ראשון /שני ,אשר צפויים לסיים את לימודיהם לא לפני ינואר
 2018בעלי ניסיון בהדרכה או השתתפות בפרויקטים חינוכיים .ניסיון מתחום הספורט -יתרון .יכולת
עבודה בצוות והשתתפות בכלל הסדנאות ותוכניות העשרה.
אופן הגשת מועמדות/http://www.nuis.co.il -
טלפון התאחדות הסטודנטים03-6093330 :
למוקד הפניות המשרד לשוויון חברתי *8840
מועד הגשה -עד ינואר
מלגת "בריא בעיר" -התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל ,עיריית ירושלים ושטראוס,
מפעילים את תכנית המלגות "בריא בעיר" ,שמטרתה לקדם אורח חיים בריא ותזונה נכונה בעיר
ירושלים ,יחד עם פיתוח מנהיגות סטודנטיאלית .במסגרת התכנית יפעל צוות של עשרה סטודנטים
במנהלים הקהילתיים השונים בעיר ,ויקדם יחד עימם תכניות ארוכות טווח בתחום מלגה על סך
 5,000ש"ח בתמורה ל 80-שעות פעילות .פתוח לכלל הסטודנטים.
תנאי קבלה :סטודנטים המתגוררים בעיר ירושלים בלבד
אופן הגשת מועמדות/http://www.nuis.co.il -
טלפון התאחדות הסטודנטים03-6093330 :
למוקד הפניות המשרד לשוויון חברתי *8840
מועד הגשה -עד פברואר
מלגת ליונס ישראל :התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל בפרויקט משותף עם עמותת
ליונס ישראל המחלקת מלגות מקרן רכוולסקי .במסגרת הפרויקט מעניקים סטודנטים עזרה חברתית
ולימודית למגוון אוכלוסיות רחב מכל הגילאים ,עם דגש על סיוע לאנשים ומשפחות נזקקות .המלגה
בגובה  10,000ש"ח  .הסטודנט יתבקש לתרום  50שעות פעילות .פתוח לסטודנטים ממדעי הטבע.
תנאי קבלה -המלגה מיועדת עבור סטודנטים וסטודנטיות לתואר ראשון בשנה ב' ומעלה ממדעי
הטבע בלבד! (פירוט המקצועות המלא בדף ההרשמה) ,בעלי ממוצע שנתי של  85ומעלה ,יש לצרף
גיליון ציונים .הקבלה למלגה מותנית במעבר ראיון אישי והשתתפות ביום ההכשרה לתוכנית אשר
יערכו במהלך חודש דצמבר.
אופן הגשת מועמדות/http://www.nuis.co.il -
טלפון התאחדות הסטודנטים 03-6093330 :וניתן גם ליצירת קשר ליונס ישראל :כרמלה בר-נוי ,טל:
054-7458170 / 03-9226412
טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:
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מועד הגשה -עד דצמבר

קרן גרוס :חרדים
תנאי קבלה :חיילים משוחררים ובוגרי שרות אזרחי חרדים המבקשים ללמוד במוסדות להשכלה
גבוהה או במסגרת של תכונית אחרות וכן במסגרת של הכשרה מקצועית .זכאים להיכלל בתוכנית זו
מועמדים חרדים שהינם בוגרי מערכת החינוך החרדית ישיביתית .מתן המילגה מותנה בניצול לפחות
 ₪ 2,000מסך הפקדון הצבאי.
הגשת מועמדות :דרך האתר www.gruss.org.il/reg
כתובת לפניות :רחוב הצפיר  8ירושלים 93102
טלפון02-5617176 :
מועד הגשה :מספטמבר עד דצמבר
ארגון "נפש בנפש" בתוכנית  :Go Southארגון" נפש בנפש "הינו ארגון ללא מטרות
רווח ,השם לעצמו למטרה לעודד עלייה של יהודים לארץ ישראל ,מצפון אמריקה וארצות דוברות
השפה האנגלית .הארגון מציע לעולים עזרה בתחומים רבים ,ומלווה אותם לאורך כל תהליך העליה
וההתאקלמות בארץ .מלגה לסטודנטים עולים או בני עוליים אשר עברו לדרום.
תנאי קבלה :סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון שהינם עולים או בני עולים ,אשר עברו לדרום בשנים
 ,2016 \ 2015זכאים לקבלת מענק במתכונת צ'ק חד פעמי.
אופן הגשת מועמדות :באמצעות האתרhttp://www.nbn.org.il/gosouth/go-south- :
/relocation-program
כתובת לפניות/http://www.nbn.org.il/gosouth/our-office :
מועד הגשה :עד דצמבר
מלגות קרן סלטי - :המלגות מיועדות לסטודנטים ממוצא יהודי-ספרדי שיש להם זיקה לעולמם
התרבותי-הלשוני של דוברי הלאדינו לתפוצותיהם או לבעלי זיקה ללדינו או לתרבות/מורשת לדינו,
יוצאי מדינות דוברות לאדינו (תורכיה ,בולגריה ,יוון ,יוגוסלביה לשעבר).
תנאי קבלה :המלגות ניתנות לסטודנטים שילמדו בשנת הלימודים הבאה (העוקבת) לשנת הגשת
הבקשה למלגה עדיפות משמעותית תינתן על-בסיס רקע סוציו-אקונומי ,העדר תמיכות ומלגות
אחרות או רקע אישי מיוחד .על כל המועמדים להציג הישגים אקדמיים ראויים .עדיפות תינתן
לתלמידים הממשיכים ללימודי תארים מתקדמים
אופן הגשת המועמדות -לינק לאתר לקבלת טופס הגשת מועמדות
http://www.zigmond.co.il/he/portal/milgot/view/Default.aspx?ContentID=2070
ושליחתם  info@saltifoundation.orgאו irene@metronet.co.il :או בפקס09-8657381 :
חובה לוודא קבלת כל המסמכים אצל מזכירת הקרן ,הגב' אירנה קרסנר בנייד054-7719202 :
כתובת לפניות :הגב' אירנה קרסנר בנייד054-7719202 :
אתר אינטרנטhttp://www.saltifoundation.org/s-milgot-
מועד הגשה :מדצמבר עד מאי.
מלגות לבוגרי סיירת הנח"ל :מלגה לבוגרי סיירת נח"ל

טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:
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תנאי קבלה -בוגרי סיירת נח"ל ואחים/יות שכולים/ות ,אשר לומדים במוסד אקדמי המוכר ע"י
המועצה להשכלה גבוהה וחברי מועדון הבוגרים של עמותת סיירת נח"ל .מועמדים אשר השתתפו
בשירות מילואים במהלך השנתיים האחרונות.
מועמדים בעלי יכולת לקדם פרוייקטים בעמותה .בתמורה ל 100שעות התנדבות בעמותת הסיירת או
בכל גוף אחר אשר יאושר ע"י חברי העמותה בשנת המלגה.
אופן הגשת המועמדות -דרך האתר /http://palsar.lubegate.com/milgot
כתובת לפניותSayeret.nahal@gmail.com :
מועד הגשה -עד ספטמבר

מלגות  :IMPACTתכנית המלגות של ארגון ידידי צה"ל בארה"ב ובפנמה (,)FIDFמעניקה מלגות
לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם בצה"ל (לוחמים ותומכי לחימה) ממשפחות מעוטות יכולת
כלכלית.
תנאי קבלה :לוחם או תומך לחימה ,עד דרגת סרן (כולל) ,עד שלוש שנים בקבע
•שרות צבאי מלא ותקין
•ממשפחה מעוטת יכולת כלכלית
•תחילת הלימודים תוך ארבע שנים משנת השחרור מצה"ל
•לימודים לתואר ישראלי ראשון ,בהיקף מלא ,במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או לימודי
תעודה (של שנה לפחות) במוסד לימודים המוכר ע"י משרד החינוך /העבודה
•תחילת שנת הלימודים הראשונה בחודש אוקטובר הקרוב (או שנה שנייה בתואר של  4שנים לפחות)
אופן הגשת המועמדותhttp://82.80.37.66/impact/AWIS_MENU_PAGE.ASP :
יצירת קשר impact@fidf.org -
מועד הגשה :עד ה 31במאי
סחל"ב :תוכנית הבאה ליישם את חוק עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך .התכנית
באחריות האגף לחינוך יסודי במשרד החינוך ומופעלת באמצעות חברת מרמנת שנבחרה כזכיין
להפעלה .סטודנט שישתתף בתוכנית באופן מלא ,זכאי למלגה בגובה  60%משכר הלימוד הנהוג
באותה שנת לימודים באוניברסיטאות שהמדינה מתקצבת אותן  .התוכנית פתוחה לכלל הסטודנטים.
תנאי קבלה :סטודנטים אזרחי ישראל הלומדים תכנית לימודים מלאה לקראת תואר ראשון
במוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה  .על הסטודנט להעניק פעילות לימודית בגני
ילדים ובבתי ספר בהיקף שנתי של  113שעות (כ 4שעות שבועיות) .
אופן הגשת המועמדות  :דרך האתרhttp://www.sachlav- -
edu.co.il/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94.aspx
כתובת לפניות :המלאכה  ,3תל אביב -יפו.
טלפון.073-2955698 -
מועד הגשה -תחילת שנת הלימודים

טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:

02-6214577
02-6214653
הלל  , 15ירושלים 9458115
www.klita.gov.il

לפי מוסדות לימוד
אוניברסיטת תל אביב
תנאי קבלה:
סטודנטים הלומדים באוניברסיטת תל אביב ,חברים באגודת הסטודנטים ומשלמים בפועל 50%
שכ”ל ומעלה ודמי רווחה לאוניברסיטה .התמקצעות אקדמית לסטודנט בחוגים השונים על –ידי
עשייה חברתית
אופן הגשת המועמדות:
יש לפנות לאגודת הסטודנטים.
כתובת לפניות:
אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת ת”א ,בניין מיטשל ,חדר  ,114מחלקת מלגות ומעונות
טלפון03-6407659 :
דוא"ל להגשת בקשהmilgot@post.tau.ac.il :
מועד הגשה:
תחילת חודש נובמבר עד אמצע חודש דצמבר

אוניברסיטת בן גוריון וקרן גרוס
תנאי קבלה:
 .1סטודנטים מאוניברסיטת מבן-גוריון ,במהלך לימודי תואר ראשון בשנה א’ או ב’ בלבד.
 .2שירות צבאי או לאומי; טרם מלאו  5שנים מתום השירות הצבאי
 .3טרם ממשו שתי שנות סיוע מקרן גרוס.
 .4נדרשת פעילות חברתית בהיקף של  4שעות שבועיות והשתתפות ב 4-מפגשים קבוצתיים
במהלך השנה..
אופן הגשת המועמדות:
קבלת פרטים ביחידה למעורבות חברתית,מעונות ג'.
כתובת לפניות:
היחידה למעורבות חברתית ,מעונות ג'
טלפון 08-8472373/4 :מדור מלגות
מועד הגשה :בסוף שנה”ל (בקיץ) ולקראת שנה”ל הבאה

אוניברסיטת בן גוריון  -מלגת קרן עמיתי קרייטמן
תנאי קבלה:
סטודנטים מצטיינים המתכננים להירשם ללימודי דוקטורט באוניברסיטת בן-גוריון בנגב,
דוקטורנטים שסיימו את עבודת הדוקטורט בהצטיינות ומעוניינים לבצע פוסט-דוקטור באוניברסיטת
בן-גוריון.
טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:
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אופן הגשת המועמדות:
יש לפנות למזכירות קרן קרייטמן – טל08-6472710 :
כתובת לפניות:
קרן עמיתי קרייטמן ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,באר שבע84105 ,
טלפון08-6472710 :
דוא"ל להגשת בקשהwww.bgu.ac.il@kreitman_foundation :
מועד הגשה:
למלגת בתר-דוקטור:ינואר
למלגת דוקטורט:מרץ

אוניברסיטת בר אילן  -מלגה ע”ש פרדריק קרול
תנאי קבלה:
 .1תלמידי תואר שני במסלול מחקרי ,הנמצאים בבמהלך השנה הראשונה או השנייה
ללימודיהם.
 .2תלמידי תואר שלישי ,הנמצאים בתוך  3השנים הראשונות ללימודיהם.
 .3במקרים מיוחדים תאושר מלגה גם לתלמידי תואר ראשון.
 .4במקרים יוצאי דופן תאשר ועדת המלגות מענק לתלמידים הלומדים מעבר לתקופת
הלימודים המצוינת.
אופן הגשת המועמדות:
טפסי בקשה ניתן להוריד מאתר המחלקהwww.biu.ac.il/HU/mu/milga ,
כתובת לפניות:
יש לשלוח את הבקשות בצירוף אישורים מתאימים בדואר רשום למזכירות המחלקה למוסיקה,
אוניברסיטת בר אילן ,רמת גן  .52900יש לציין על המעטפה :עבור קרן קרול.
מועד הגשה:
במהלך חודש נובמבר

אוניברסיטת בר אילן  -מלגות אגודת הסטודנטים
תנאי קבלה:
סטודנטים חילונים המשתתפים בפעילויות "פרויקט נשמה" להבנה הדדית בין חילונים לדתיים
ולהיכרות עם עולם המושגים היהודי .קבלה לפרויקט מותנית בראיוןhttp://www.bis.org.il .
אופן הגשת המועמדות:
יש ליצור קשר טלפונית לקביעת ראיון .קבלה לפרויקט מותנית בראיון.
טלפון03-5343666 :
מועד הגשה:
לברר טלפונית -כל הקודם זוכה!

אוניברסיטת חיפה -דיקאנט הסטודנטים.
טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:
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תנאי קבלה:
סטודנטים חדשים וותיקים ,תלמידים מן המניין לתואר ראשון ושני.
סטודנטים שהיקף שכר הלימוד שלהם בשנת הלימודים השוטפת הינו  75%לפחות.
אופן הגשת המועמדות:
לקבלת פרטים יש ליצור קשר טלפוני.
כתובת לפניות:
אוניברסיטת חיפה,דרך אבא חושי,חיפה .31905
טלפון04-8288034 ,04-8240669 :
דוא"ל להגשת בקשהlraybi@univ.haifa.ac.il :
מועד הגשה :אוגוסט-אוקטובר (עד שבוע לאחר פתיחת שנה”ל).

אוניברסיטת חיפה  -דיקאנט הסטודנטים בשיתוף עיריית חיפה
תנאי קבלה:
סטודנטים באוניברסיטת חיפה ,תושבי קבע בתחום המוניציפאלי של עיריית חיפה  -שלוש שנים
לפחות ,לפי מצב סוציו אקונומי ואקדמי.
אופן הגשת המועמדות :יש לפנות לדיקאנט הסטודנטים.
כתובת לפניות:
מדור מלגות ,דיקאנט הסטודנטים ,אוניברסיטת חיפה ,הר הכרמל 31905 ,חיפה.
טלפון04-8288034 :
מועד הגשה:
בסביבות פסח מדי שנה.

אוניברסיטת חיפה  -היחידה למעורבות חברתית
תנאי קבלה:
סטודנטים התורמים מזמנם לטובת הקהילה במסגרת התוכניות השונות המוצעות.
אופן הגשת המועמדות:
את טופס הבקשה למלגה ניתן להשיג בחנות אקדמון באוניברסיטה.
כתובת לפניות:
אוניברסיטת חיפה ,דרך אבא חושי ,חיפה .31905
טלפון04-8240665 :
מועד הגשה:
החל מחודש אוגוסט ועד שבוע לאחר תחילת שנת הלימודים
להלן הקישור למידע נוסף לגבי המלגות שמוחלקות באוניברסיטת חיפה
http://dekanat.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemi
d=57

טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:
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האוניברסיטה העברית ירושלים -מלגות מטעם האוניברסיטה
תנאי קבלה:
סטודנטים לתואר מוסמך ,דוקטור ופוסט -דוקטור (תואר שני ,שלישי).
אופן הגשת המועמדות:
לקבלת פרטים יש לפנות למזכירות המסלולים.
דוא"ל להגשת בקשה:
milgot@savion.cc.huji.ac.il
מועד הגשה :לבדוק בדוא"ל.

האוניברסיטה העברית בירושלים  -פרסים מקרן טדי קולק
תנאי קבלה:
הפרסים מיועדים לסייע לסטודנטים מצטיינים הלומדים לתואר מוסמך בפקולטה למדעי הרוח
(במסלול המחקרי) ,אותם המוזמנים לתת הרצאות במסגרת כנסים בינלאומיים בחו"ל.
אופן הגשת המועמדות:
בקשות יש להגיש לוועדה ללימודים מתקדמים בפקולטה למדעי הרוח ,חדר . 4404
לבקשה יש לצרף תולדות חיים ,הזמנה רשמית לכנס ,תמצית ההרצאה והמלצות של שני מורים.
כתובת לפניות:
טלפון02-5883714 :
מועד הגשה :יש לברר טלפונית.

האוניברסיטה העברית בירושלים -משרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל
משרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל ,מבקש לקדם תכנית מלגות לעידוד העשייה המחקרית של
סטודנטים יוצאי אתיופיה הלומדים לתואר ראשון ,שני או שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט
במוסדות להשכלה גבוהה .הקול קורא פתוח לתלמידי מחקר בתחומי המדע והטכנולוגיה (כולל ,מדעי
החברה והרוח) .גובה המימון עד  20אלף  ₪לתלמידי תואר ראשון .עד  50אלף  ₪לתלמידי תואר שני.
עד  80אלף  ₪לתלמידי תואר שלישי .עד  100אלף  ₪למשתלמים לפוסט-דוקטורנט.
תנאי קבלה :תלמידים יוצאי אתיופיה הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בתחומי המדע
והטכנולוגיה.
אופן הגשת המועמדות:
תואר ראשון דרך האתר http://most.gov.il/Information/Calls/Pages/milet17.aspx
תואר שני ושלישי דרך האתר
http://most.gov.il/Information/Calls/Pages/milet17post.aspx
כתובת לפניות :איש הקשר :גב' ליטל גואטה02-6586063 ,
מיילlitalgu@savion.huji.ac.il :
מועד הגשה -עד מרץ
טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:
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המכללה למנהל ראשל"צ  -מלגת אגודת הסטודנטים
תנאי קבלה:
לכל חברי אגודת הסטודנטים במכללה.
אופן הגשת המועמדות:
יש לפנות לאגודת הסטודנטים.www.aguda4u.co.il ,
כתובת לפניות:
אגודת הסטודנטים המכללה למנהל ,שד’ יצחק רבין  ,7ראשל”צ.
טלפון03-9628930 :
מועד הגשה:
מתפרסם בלוחות המודעות בתחילת השנה

המכללה למנהל ראשל"צ  -מלגת דיקאנט הסטודנטים
תנאי קבלה:
כלל הסטודנטים.
דיקנט הסטודנטים עוזרת לקבלת מלגות חיצוניות המפורסמות על לוחות המודעות במשך השנה.
אופן הגשת המועמדות:
יש לפנות עצמאית לדיקנט לבקשת המלגה.
כתובת לפניות:
דיקנט הסטודנטים ,המכללה למנהל ראשון-לציון.
טלפון03-9634388 :
מועד הגשה:
לאחר סיום חלוקת המלגות בחוגים
סוף חודש נובמבר

המכללה האקדמאית אשקלון:
תנאי קבלה:
תלמידי תואר ראשון בלבד.
אופן הגשת המועמדות:
פרטים במזכירות אגודת הסטודנטים
כתובת לפניות:
רחוב יצחק בן צבי ,12קריית חינוך ,אשקלון
טלפון08-6789195 :
מועד הגשה:
טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:
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 1לנובמבר
המכללה האקדמאית אשקלון :המכללה האקדמית אשקלון החליטה להעניק מלגת קיום בגובה
 50%שכ"ל למסיימי תק"א במכללה.
תנאי קבלה :בוגרי קורס תק"א של המכללה האקדמאית אשקלון שימשיכו לימודים לקראת תואר
ראשון במכללה במקצועות הבאים :
 .1לימודי כלכלה – כל המסלולים
 .2לימודי בריאות – כל המסלולים
 .3חשבונאות
 .4פסיכולוגיה
 .5עבודה סוציאלית
 .6מדעי המחשב
 .7לימודים לתואר שני (לבוגרי )BA
 .8כל חוג אחר שיפתח במכללה ועליו תחליט הנהלת המכללה.
אופן הגשת המועמדות:
פרטים במזכירות אגודת הסטודנטים
כתובת לפניות:
רחוב יצחק בן צבי ,12קריית חינוך ,אשקלון
טלפון08-6789195 :
מועד הגשה :לאחר סיום קורס תק"א

מכללת ספיר  -מלגת סיוע מטעם דיקאנט הסטודנטים
תנאי קבלה:
 .1סטודנטים הלומדים לפחות  60%מהיקף מערכת השעות במחלקה /מגמה
 .2סטודנטים העונים לקריטריונים הסוציו-אקונומיים שקבעה ועדת המלגות של המכללה.
 .3המלגה מותנית בהשתתפות בפרויקט מעורבות חברתית (השתתפות בפר"ח פוטרת ממעורבות
חברתית).
אופן הגשת המועמדות:
הגשת טפסים מתקיימת במשרד הדיקאן בלבד.
פרטים נוספים על לוחות המודעות ברחבי הקמפוס /באתר ,ב"לוח המודעות" ברחבי הקמפוס וכן
באתר המכללה.www.sapir.ac.il :
כתובת לפניות:
משרד דיקאן הסטודנטים קומה א’ (סמוך לקפיטריה).
טלפון08-6802864 :
מועד ההגשה:
סוף תקופת שינויי המערכת (תחילת הלימודים).

מכון טכנולוגי חולון  -אימפקט מלגה ללוחמים
תנאי קבלה:
 .1תעודת לוחם ,עד דרגת סגן כולל.
טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:
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 .2תחילת לימודים תוך  3שנים משנת השחרור מצה"ל.
 .3מצב סוציו -אקונומי המחייב בסיוע
 .4שנת לימודים ראשונה בתואר ראשון .
אופן הגשת המועמדות:
יש לפנות למשרדי הדיקנאט,
כתובת לפניות:
לפרטים ניתן לפנות לגב’ מירה דרכלי ,בנין  ,1קומה א’ דיקנט הסטודנטים.
טלפון03-5026637 :
מועד הגשה:
יש לברר טלפונית במשרדי הדיקנאט.
מלגות נוספים שהמכון מציע http://www.hit.ac.il/administration/milgot.asp :

המכללה האקדמית גליל מערבי -מלגת לימודים מלאה לשנה
תנאי קבלה:
הנהלת המכללה האקדמית גליל מערבי החליטה להעניק לנרשמים לשנת הלימודים הקרובה אפשרות
ללמוד את שנת הלימודים הראשונה במימון מלא .מבצע בו נוטלים חלק הסוכנות היהודית ,קרן
סקט”א רש”י וקרן היסוד .בעקבות הצהרת המשנה לראש הממשלה ,הוחלט במכללה האקדמית גליל
מערבי להשלים את מחצית שכר הלימוד הנותרת במלגה מטעם המכללה ,שתותנה בהשתתפות
בפרויקט פר”ח .
אופן הגשת המועמדות:
פרטים באגודת הסטודנטים.http://www.wgalil.ac.il/ ,
כתובת לפניות:
המכללה האקדמית גליל מערבי ת.ד 2125 .עכו 24121
טלפון04-9015100 :
פקס04-9015114 :
מועד הגשה:
בתחילת שנת הלימודים .יש לברר טלפונית.

המכללה האקדמית גליל מערבי
תנאי קבלה:
סטודנטים הלומדים במוסד ושכר לימודיהם אינו ממומן ע”י גורם חיצוני

טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:
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אופן הגשת המועמדות:
יש לפנות למשרדי דיקנט הסטודנטים.
כתובת לפניות:דיקנט הסטודנטים
טלפון04 9015100 :
דוא"ל לבירוריםinfo@wgalil.ac.il :
מועד הגשה:
יש לברר במשרדי הדיקנט טלפונית

טכניון -מדור מלגות וסיוע
תנאי קבלה:
סטודנטים לתואר ראשון יכולים להגיש מועמדות לקבלת המלגה .מתן המלגה ע”פ קריטריונים
כלכליים ופעילות חברתית.
אופן הגשת המועמדות:
את טופס הבקשה ניתן להשיג בחנות ”מכלול”
כתובת לפניות:
בית הסטודנט ,היחידה לסיוע.
טלפון04-8292535 :
מועד הגשה:
תחילת שנה”ל

מכללת נתניה  -כיתת מצוינות
תנאי קבלה:
המכללה מקיימת פרויקט "כיתת מצוינות" לסטודנטים מצטיינים ,אשר במסגרתו משתלב הסטודנט
החל משנת לימודיו השלישית בחברות מובילות במשק ,אלה הרלוונטיות לתחום לימודיו ומממנת
מלגת לימודים
אופן הגשת המועמדות:
לפרטים ניתן לפנות למזכירות החוג הרלוונטיתhttp://www.netanya.ac.il ,
כתובת לפניות:
מדור שכ"ל ,המכללה האקדמית נתניה ,ת.ד,120 .רחוב האוניברסיטה  ,1קריית יצחק רבין ,נתניה
.42100
טלפון09-8607718/20 , 09-8607822 :
מועד הגשה:
יש לברר במזכירויות החוגים

מכללת נתניה  -מלגות בני העיר נתניה
טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:
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תנאי קבלה:
סטודנטים הרשומים כתושבי נתניה ב 5-השנים האחרונות 7.5% .הנחה משכר הלימוד (  5%מלגת
המכללה 2.5% ,מלגת עירייה) .למידי נוסף www.netanya.ac.il
אופן הגשת המועמדות:
טפסים בחנות אקדמון.
כתובת לפניות:
ליאורה ששון ,מדור שכ”ל ,המכללה האקדמית נתניה ,ת.ד.42100 ,120 .
טלפון09-8607718/20 , 09-8607822 :
מועד הגשה:
תחילת שנה”ל,תשובות יינתנו כחודש לאחר מועד ההגשה.

מכללת נתניה  -מלגה לבוגרי המכינה הקדם אקדמית של המכללה
תנאי קבלה:
אותם מבין בוגרי המכינה הקדם אקדמית של המכללה (בתוכנית המלאה) ,שיתקבלו וימשיכו את
לימודיהם במסגרת האקדמית מיד עם תום לימודי המכינה ,יזכו למלגה בסך  2,000ש"ח .המלגה
ניתנת עבור שנה א'.
לפרטים נוספים http://www.netanya.ac.il
אופן הגשת המועמדות:
יש לפנות לגב' ליאורה ששון -מדור שכ”ל.
כתובת לפניות:
ליאורה ששון -מדור שכ”ל ,המכללה האקדמית נתניה ,ת.ד,120 .רחוב האוניברסיטה , 1קריית יצחק
רבין ,נתניה .42100
טלפון09-8607622 :
מועד הגשה :יש לברר טלפונית

מכללת צפת-בוגרי מכינות קד”א
תנאי קבלה:
בוגרי המכינות הקדם אקדמיות שליד המכללה הממשיכים את לימודיהם במסגרת האקדמית
במכללה.
אופן הגשת המועמדות:
יש לפנות למשרדי דקאן
כתובת לפניות:
משרדי דקאן הסטודנטים ומשרדי המכינות
טלפון04-6927762 :
טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:
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מועד הגשה:
סוף חודש דצמבר

מכללת צפת  -מלגות אגודת הסטודנטים
תנאי קבלה:
חברי אגודת הסטודנטים ,בהתחשב במצב סוציו-אקונומי.
אופן הגשת המועמדות:
יש לפנות למשרדי אגודת הסטודנטים.
כתובת לפניות:
ת.ד ,160 .צפת .13206
טלפון04-6927754 :
מועד הגשה:
סוף חודש נובמבר

מכללת שנקר ביה”ס הגבוה לטקסטיל  -מלגות דיקאנט
תנאי קבלה:
מלגות הדיקן ניתנות בהתחשב במצבו הסוציו-אקונומי של הסטודנט .לפרטים נוספים
http://www.shenkar.ac.il/
אופן הגשת המועמדות:
ניתן להשיג את הטפסים במזכירות האקדמית.
כתובת לפניות:
מזכירות אקדמית,אנה פרנק ,12רמת גן
טלפון 03-6110172 , 03-6110000 :
מועד ההגשה :לסטודנטים שנה א’ :עד שבוע מפתיחת הלימודים .לסטודנטים בשנים ב’-ד’ :יולי-
אוגוסט

המכללה האקדמית עמק יזרעאל
המכללה מעניקה כמה סוגי מלגות :מלגות עידוד ומלגות הצטיינות .כמו-כן ,משתתפת המכללה
במימון מלגות לסטודנטים מקרנות חיצוניות .המלגות ניתנות כהשתתפות בשכר לימוד של השנה
האקדמית בה הן מוענקות.
תנאי קבלה:
השתלבות בפעילות התנדבותית בקהילה ,חונכות ,השתתפות בפרוייקט פר”ח וכד’ ,יוכלו להגדיל את
סיכוייך לקבלת מלגה  .למידע נוסף http://www.yvc.ac.il/
אופן הגשת המועמדות:
יש לפנות ישירות לדיקנאט הסטודנט.
טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:
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כתובת לפניות:
דיקנאט הסטודנטים ,ד.נ עמק יזרעאל 19300
טלפון04-6423418 :
מועד הגשה:
לברר טלפונית ,תשובות יתקבלו עד חודש אפריל

מכללת תל חי
תנאי קבלה:
המכללה מעניקה סיוע במלגות ,בהתחשב בקריטריונים סוציו-אקונומיים ,בתמורה לשעות פעילות
למען הקהילה בפרויקט פר”ח או בכל פעילות אחרת שאושרה מראש על-ידי דיקאן הסטודנטים.
טופס הבקשה ישלח לכתובת שנמסרה במכללה לחלופין ,ניתן לקבלו במזכירות הדיקנט.
אופן הגשת המועמדות:
יש לפנות לדיקאנט הסטודנטים.
כתובת לפניות:
דיקאנט הסטודנטים,המכללה האקדמית תל חי,ד.נ .גליל עליון 12210
טלפון 04-6900822 :
מועד הגשה:
בתחילת חודש נובמבר של שנת הלימודים במסירה אישית או דואר רשום

אופק  -המרכז להשכלה יהודית
תנאי קבלה:
סטודנטים המשתתפים בתוכניות המרכז זכאים למלגת לימודים.
דרישות :ראיון אישי ומבחן מיון והתאמה .השתתפות בתוכניות השונות של המרכז בהיקף של 4.5-
שעות שבועיות .השתתפות בשני סופ”ש במהלך הסמסטר .
אופן הגשת המועמדות:
הורדת טופס הגשת מועמדותhttp://milgot.professor.co.il/milgas/forms/offek_doc.doc -
כתובת לפניות:
ברודצקי  43תל אביב
טלפון 036426882 :
דוא"ל להגשת בקשהinfo@offek.org.il :
מועד הגשה:
עד שבוע לאחר תחילת שנת הלימודים

טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:

02-6214577
02-6214653
הלל  , 15ירושלים 9458115
www.klita.gov.il

מלגות על פי אזורי מגורים
מלגות " אייסף" ועיריית חולון -קרן המלגות מייסודן של עיריית חולון וקרן אייסף מזמינה
סטודנטים בוגרי מערכות החינוך בחולון ,להגיש בקשה למלגה רב-שנתית למשך שלוש שנים בסך כ-
 20,000ש"ח כל שנה.
תנאי קבלה :סטודנטים בוגרי מערכת החינוך בחולון עם עדיפות לתושבי חולון היום ,הלומדים
במוסדות אוניברסיטת תל אביב ,בר אילן ,המכללה הטכנולוגית בחולון ,הבינתחומי בהרצליה בעלי
צורך כלכלי .על הסטודנטים להיות לאחר שירות צבאי /שירות לאומי .על הסטודנטים להשתתף
הפרויקט התנדבותי בחולון :השתתפות בתוכנית פיתוח מנהיגות חברתית של הקרן אחת לשבועיים
בימי שישי ,השתתפות בפרויקט חינוכי-חברתי של הקרן בהיקף של  4שעות שבועיות בעיר חולון
והשתתפות בסמינר שבת עיון )שישי-שבת( של הקרן אחת לשנה.
אופן הגשת המועמדות :דרך האתר  /http://isefnet.priza.infoאו דרך עיריית חולון :
http://www.holon.muni.il/toshavim/Edu/Pages/milgot.aspx
טלפון 03-5624448
מועד הגשה :עד סוף יולי
מלגות ראש העיר חולון  :לבני העדה האתיופית -מלגה בשווי  ₪ 1,000לסטודנט בן העדה
האתיופית ,תושב חולון.
תנאי קבלה :איתור הסטודנטים נעשה בשיתוף פעולה עם וועד המשפחות .עם תום האיתור ,נקבע
מועד לחלוקה ונשלח מכתב לסטודנטים בבקשה להמצאת אישורים .לחלוקת המלגות מוזמנים
הסטודנטים והוריהם .מועד חלוקת המלגות משתנה מדי שנה.
יצירת קשר :בני העדה המעוניינים במידע נוסף מוזמנים לפנות אל מנהלת ווסה ,רכזת עירוני
למשפחות אתיופיות:
בטל'  03-5561523שלוחה 104
בדוא"לkhila-ba@holonet.org.il :
כתובת" -בית העולה" ,רח' גאולים .25

עיריית נהריה  -מלגה ע”ש מיכה רייסר ז”ל
תנאי קבלה:
עדיפות לבעלי מספר נפשות רב במשפחה ובהתחשב במצב סוציו-אקונומי
אופן הגשת המועמדות:
טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:

02-6214577
02-6214653
הלל  , 15ירושלים 9458115
www.klita.gov.il

טפסים ניתן להשיג במחלקת החינוך של העירייה.
כתובת לפניות:
עיריית נהריה ,מח’ החינוך ,ת.ד 78 .נהריה
טלפון04-9879861 :
מועד הגשה:
יש לעקוב אחר הפרסומים בנושא.

עיריית קרית ביאליק  -מלגה ע”ש צבי קרלינר
תנאי קבלה:
סטודנטים לתואר ראשון עד גיל  ,28תושבי העיר לפחות שנתיים ,הלומדים
במוסד מוכר ולאחר שירות צבאי.
אופן הגשת המועמדות:
טפסים במחלקת החינוך העירייה.
אתר/https://www.qbialik.org.il :
כתובת לפניות:
שדרות ירושלים ,16קרית ביאליק
טלפון04-8780832 :
מועד הגשה:
סוף פברואר

עיריית אור יהודה
תנאי קבלה:
. 1תושב אור יהודה (עפ"י תעודת זהות בפועל) ,המתגורר בעיר לפחות  3שנים .יש לצרף צילום תעודת
זהות וספח.
. 2סטודנט לתואר ראשון או שני במוסד להשכלה גבוהה בארץ (אוניברסיטה או מכללה) ,המוכר על
ידי המועצה
להשכלה גבוהה .יש לצרף אישור לימודים ואישור גובה שכר לימוד לשנה.
. 3על המועמד ללמוד לפחות  12שעות שבועיות (סטודנט באוניברסיטה הפתוחה צריך ללמוד לפחות 4
קורסים בשנה).
. 4שכר לימוד שנתי אוניברסיטאי.
. 5שירות מלא בצה"ל או שירות לאומי .יש לצרף צילום תעודת שחרור מצה"ל או אישור על ביצוע
שירות לאומי
המלגה השנה מתחלקת על פי סכומים המותאמים לשעות ההתנדבות השנתית
בקהילה .כאשר ישנן אפשרויות שונות להתנדבות על פיהן יקבע גובה המלגה.

טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:

02-6214577
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אופן הגשת המועמדות:
בצירוף כלל המסמכים הדרושים לרות קמרil.org.ye-or@r :
כתובת לפניות:
עיריית אור יהודה רחוב אליהו סעדון  122אור יהודה.
טלפון03-5388194 :
אתרhttp://www.oryehuda.muni.il/?CategoryID=382&ArticleID=1534 :
מועד הגשה:
עד פברואר

עיריית בת ים –תוכנת כוכבים
עיריית בת ים בשיתוף מפעל הפיס ופר"ח מעניקות מדי שנה מאות מלגות לסטודנטים תושבי העיר,
הפועלים במסגרת מערכת החינוך בשלושה מסלולים שונים:
• חונכות אישית חברתית – רגשית
• חונכות קבוצתית
• העברת פעילויות או חוגים
תנאי קבלה:
סטודנטים בעלי תודעה חברתית ,יכולת נתינה ורצון ללמוד ולהתפתח.
המלגה בסך  ₪ 10,000וכוללת  200שעות פעילות.
תהליך המיון כולל סדנת מיון וראיון אישי.
אופן הגשת המועמדות :להגשת מועמדות נא לשלוח קו"ח לדוא"ל batyam.stars@gmail.com
אתרhttp://www.bat-yam.muni.il/info.php?id=1042 :
כתובת לפניות:
עיריית בת ים ,מחלקת חינוך ,רחוב אימבר  7בת ים
טלפון03-5558455 :

עיריית רמלה  -שיקום שכונות
תנאי קבלה:
תושבי רמלה
אופן הגשת המועמדות:
יש לפנות אופיר שמחי -מנהל הפרויקט ,בטלפון08-9771466 -
כתובת לפניות:
רחוב שמשון הגיבור  ,15רמלה
מועד הגשה:
תחילת שנה”ל לברר טלפונית

טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:
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ספטמבר -אוקטובר

עיריית ערד -קרן מלגות ע"ש פרופ' ינאי וג'ין טאב
המלגות מיועדות לסטודנטים הלומדים לתואר שני ,תושבי ערד לפחות שנה אחת ,המבצעים מחקר או
פרויקט ייחודי הקשור לנגב ,תולדותיו ופיתוחו .המועמדות לקבלת המלגה פתוחה לכל תחומי המחקר
ומחלקות האוניברסיטה וכוללת בין היתר את התחומים הבאים :מדעי הרוח והחברה ,מדעי הסביבה,
תכנון עירוני ואזורי ,מדיניות ציבורית וניהול  ,היבטים יישומים של מחקר הנדסי ועוד.
תנאי קבלה:
תואר שני ותושבי ערד בפועל
אופן הגשת המועמדות:
טפסים ניתן להשיג במחלקת חינוך
אתרhttp://www.arad.muni.il/education/mida-al-msloli-limod-korsim-omlgot- :
limodim.html
כתובת לפניות:
מחלקת החינוך עיריית ערד ,ת.ד 100 .ערד .89100
אושרית לנצ'נר
טלפון.8-9951642 :
מועד הגשה:
עד אוקטובר

עיריית קריית מלאכי  -שיקום שכונות
תנאי קבלה:
סטודנטים תושבי שכונות שיקום הלומדים לקראת תואר ראשון ,תעודת הנדסאים ,תעודת מכינה או
הכשרה מקצועית .על-פי תנאי מלגות תנופה ,זכאות לתושבי שכונות משה שרת,
קיבוץ גלויות ,ז’בוטינסקי  ,ויצמן ,הרצל ,חב”צ ושדרות בן גוריון.
אופן הגשת מועמדות:
טפסים בעירייה ,יש לברר טלפונית
כתובת לפניות:
עיריית קריית מלאכי ,ת.ד 1 .קריית מלאכי
טלפון08-8500844 :
מועד הגשה:
אוקטובר עד סוף פברואר

עיריית נס ציונה
סטודנטים תושבי המקום הלומדים לקראת תואר ראשון .קבלת המלגה מותנית בהשתתפות
בפרוייקט חינוכי בקהילה בהתאם לקריטריונים השונים הנקבעים ע"י ועדת המלגות.
טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:
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תנאי קבלה:
סטודנט/ית מן המניין ,במוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג
לימודים לתואר  B.Aבלבד
תושב/ת נס ציונה משנת 2015
השתתפות באחד מהפרוייקטים :פר"ח/עמותת יד לילד המיוחד 25/שעות פרויקט קהילת
אופן הגשת המועמדות -באתרhttp://www.nzc.org.il/?CategoryID=279 :
כתובת לפניות:
עיריית נס ציונה ,רח' הבנים  ,9נס ציונה 74071
טלפון08-9389709 :
מועד הגשה:
דצמבר-אמצע ינואר

עיריית פתח תקווה -מרכז הצעירים "חממה":
תנאי קבלה :סטודנטים תושבי העיר על פי קריטריונים של נתונים אישיים ויחסיים של כלל
הסטודנטים/ות מבקשי המלגות במועד ,היקף עבודה ,לימודים ,שירות צבאי/לאומי והתנדבות.
קריטריונים בסיסיים לקבלת מלגה:
. 1סטודנטים בין הגילאים  11עד .53
. 2סטודנטים לתואר ראשון ,במוסד אקדמאי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ,תושבי פתח-תקווה.
. 5יתרת לימודים של שנה ,לפחות  4קורסים סמיסטריאליים.
. 4קבלת המלגה מותנית בהתנדבות קהילתית במסגרת פרויקטים המופעלים ע"י מרכז הצעירים
"החממה" ואגף הנוער והצעירים בעיר .מספר שעות ההתנדבות הנדרשות לקבלת המלגה 18 -שעות.
אופן הגשת המועמדות:
יש ליצור קשר בכתובתjobs@hamama.org.il :
או ליצור קשר טלפוני03-9074720/2 :
אתר/http://www.hamama.org.il :
כתובת לפניות:
מרכז הצעירים מרק לברי , 6פתח-תקווה 85-0874728
מועד הגשה:
דצמבר – ינואר

עיריית חדרה
תנאי קבלה:
תושבי חדרה והסביבה מרכז הצעירים העירוני "טורבינה" פועל במסגרת העמותה העירונית "פנאי
העיר" ,ומציע לצעירי העיר מגוון תוכניות ואפשרויות לפיתוח אישי ותעסוקתי ,וכן מסייע בהקמת
קהילות ובעידוד עשייה חברתית.

טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:
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מדובר בפרויקט מלגות ,כל מלגה בגובה  10,000שקלים ,אשר תמורתה פועלים הסטודנטים במסגרת
קהילת הסטודנטים שהוקמה במטרה לחזק את מעורבותם של צעירי העיר בפעילות קהילתית למען
שיפור איכות החיים ושביעות הרצון מעירם.
במסגרת התוכנית מחויבים הזכאים למלגה לכ 6-שעות שבועיות הכוללות השתתפות פעילה במפגש
שבועי קבוע ,סיורים וסמינרים ,עשייה חברתית וקידום מיזם (סך הכל  170שעות מלגה בשנה).
אופן הגשת המועמדות:
אתר:
https://www.hadera.muni.il/he-il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D
7%AA/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/2017/72017/%D7%A4%D7%A2
%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%AA%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%94
כתובת לפניות:
ת.ד 3131 .חדרה 38130
טלפון08-6303301 , 08-6303300 :
מועד הגשה:
יוני

עיריית חולון – מועדון רוטרי
תנאי קבלה:
סטודנטים לתואר ראשון אשר אינם מקבלים מלגות ממקורות אחרים.
ארגון 'רוטרי' מחלק אחת לשנה מלגות לסטודנטים תמורת  30שעות פעילות קהילתית (חונכות וכו')
על פי הנחיית אגף הרווחה העירוני.
אופן הגשת המועמדות:
עיריית חולון מציעה מלגה לסטודנטים תושבי חולון המבצעים פרוייקט חונכות – פר"ח בחולון ,זאת
כתוספת למלגה הניתנת על ידי פר"ח לפרטים יש לפנות לרכזי פר"ח במוסד .יש לשלוח בקשה מנומקת
לקבלת מלגה ,בליווי מסמכים מאמתים
כתובת לפניות:
קרן מלגות של מועדון רוטרי חולון ת.ד 335 .חולון
טלפון:
אתרhttp://www.holon.muni.il/toshavim/Edu/Pages/milgot.aspx -
מועד הגשה:
נובמבר

עיריית חולון  ,מלגות למצטיינים
תנאי קבלה:
תושבי חולון בגילאים  ,12-25בתחום הספורט ובתחום המדעים והאומנויות מגיל  ,17-27יש להגיש
ציונים ומצטיין דיקן
טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:

02-6214577
02-6214653
הלל  , 15ירושלים 9458115
www.klita.gov.il

אופן הגשת המועמדותtzeirim@holon.muni.il:
אתרhttp://www.holon.muni.il/toshavim/Edu/Pages/milgot.aspx -
כתובת לפניות:
עיריית חולון ,לשכת ראש העיר ,מלגות למצטיינים ,רח' ויצמן  58חולון 58373
טלפון03.6366090 :
מועד הגשה:
יולי עד ספטמבר

עיריית חיפה

סטודנטים תושבי חיפה בלבד (כלומר שמופיע בת.ז .כתובת חיפה) גובה המלגה ₪ 5,000 :בפירוט של
 112.5שעות בשנה ₪ 44.44 ,לשעה.
תנאי קבלה:
חיפאים בלבד
• גילאי .40 - 18
• סטודנטים במוסד המוכר על ידי המל"ג (לא חובה במוסד חיפאי).
• התחייבות למלגה במשך שנה.
• מעבר ראיון אישי.
• הגשת טפסים רלוונטיים (קורות חיים ,וצילום ספח תעודת זהות)
אופן הגשת המועמדות:
יש לשלוח בקשה מנומקת לקבלת מלגה ,בליווי מסמכים מאמתים
כתובת לפניות:
מועדון רוטרי חיפה ת.ד 7804 .חיפה 31077
melagot.haifa@gmail.com
טלפון04-6452067 :
מועד הגשה:
ספטמבר  -דצמבר

עיריית יבנה
תנאי קבלה:
עיריית יבנה מעניקה מלגות לימודים לסטודנטים תושבי העיר בלבד הלומדים במוסדות להשכלה
גבוהה בשנת הלימודים תשע"ח .הזכאות לקבלת המלגה ניתנת לסטודנטים הלומדים לפחות  10שעות
שבועיות ומתנדבים בקהילה.
אופן הגשת המועמדות:
את הטפסים יש לקחת מהעירייה
טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:

02-6214577
02-6214653
הלל  , 15ירושלים 9458115
www.klita.gov.il

כתובת לפניות:
גב' אורלי גולנסקי
עיריית יבנה ,מרכז הוועדה למגלות ,שד` דואני  ,50יבנה
טלפון08-9433305 :
אתר:
uni.il/html5/?_id=10743&did=1231&g=10323&sm=10743&title=%EE%EC%E2%
E5%FA%20%EC%F1%E8%E5%E3%F0%E8%E9%ED
מועד הגשה:
פברואר

עיריית נתניה
עיריית נתניה מחלקת מלגות בסכום כולל של כ 2 -מליון  ₪בשנה:
לכל סטודנט בן העיר הלומד במכללת נתניה ההנחה המדוברת הינה עבור סטודנטים המתגוררים בעיר
נתניה ב 5שנים האחרונות והלומדים לתואר ראשון **בלבד מוענקת בכל שנה מלגה בגובה 7.5%
משכר הלימוד.
מלגת ראש העיר -כל סטודנט לתואר ראשון בנתניה ,הלומד במוסד לימודים מוכר ,זכאי להגיש בקשה
במרכז לצעירים לקבלת מלגה מקרן ראש העיר בסך  . ₪ 1000הסדר זה אינו כולל סטודנטים
הלומדים במכללת נתניה
תנאי קבלה:
לומדים לתואר ראשון בלבד תושבי נתניה
אופן הגשת המועמדות:
את הטפסים ניתן להשיג במחלקת חינוך
כתובת לפניות:
מח' החינוך רח' שטמפפר  5קומה  4חדר  14נתניה
טלפון09-8607618 :
אתרhttp://www.netanya.muni.il/?CategoryID=1500&ArticleID=6335 :

עיריית הרצליה  ,מועדון רוטרי
תנאי קבלה:
תושבי הרצלייה במשך לפחות חמש שנים ,הלומדים לתואר ראשון.
אופן הגשת המועמדות:
יש לשלוח בקשה מנומקת לקבלת מלגה ,בליווי מסמכים מאמתים
אתרhttp://www.herzliya.muni.il/students/scholarship :
כתובת לפניות:
טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:

02-6214577
02-6214653
הלל  , 15ירושלים 9458115
www.klita.gov.il

רח' הנדיב  ,2ת .ד  1הרצלייה  ,46100לידי גב' רבקה אמיר
טלפון09-9591507 :
מועד הגשה:
דצמבר ינואר

עיריית רחובות -מלגת סלפ"י (סטודנטים לפעילות יזומה)
תנאי קבלה:
בני העיר רחובות בלבד עד גיל  35הלומדים במוסד מוכר על ידי המל"ג משנה ב'
אופן הגשת המועמדות:
דרך האתר -
http://www.atidimcenter.co.il/index.php?dir=site&page=content&cs=100
כתובת לפניות:
ת.ד 1143 .רחובות
טלפון:
מועד הגשה:
דצמבר – יוני

טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:

02-6214577
02-6214653
הלל  , 15ירושלים 9458115
www.klita.gov.il

טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:

02-6214577
02-6214653
הלל  , 15ירושלים 9458115
www.klita.gov.il

