
  

 חוברת מלגות
 מרכז צעירים שפיר

 2019-2018לקראת שנה"ל תשע"ט 
 שלום רב, 

 מרכז הצעירים החדש בשפיר, בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים, מברך אתכם, קהל הסטודנטים שלנו, בשנת לימודים טובה מוצלחת.

, ולתת מענה לכלל הצרכים המאפיינים אתכם: הכוון וייעוץ תעסוקתי, 40-18הצעירים שם לו למטרה לתת מענה לכל תושב ותושבת המועצה בגילאים  מרכז

ומערכות ות התמקדות בשוק התעסוקה המודרני, הכוונה לראיונות עבודה וכתיבת קו"ח וחיזוק העצמאים במועצה; הכוון וייעוץ אקדמי ולימודים, מציאת מלג

נהיגות ומעורבות טכנולוגיות מתקדמות בתחום; משפחות צעירות, הורות, גידול ילדים, זוגיות וליווי נשים בחופשת לידה; דיור, תכנון בית ונטילת משכנתא; מ

 ועוד שלל פעילויות.. –אזרחית בישובים ובמועצה 

הלב של מרכז הצעירים. מה שתרצו לעשות, זה מה שיקרה. בהתאם, אתם יותר  המרכז עודנו חדש ובהקמה. חשוב לנו לשמוע מה חשוב לכם. הצעירים הם

 ממוזמנים לפנות אלינו בכל רעיון, שאלה והצעה. 

עליכם  החוברת הבאה היא פרי עמל רב של מרכז הצעירים בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים. מדובר בעשרות רבות של מלגות היכולות לשמש אתכם ולהקל

 וד.אקונומי, מוצא, תחום לימודים, רקע בשירות צבאי, תלמידי ישיבה ועוד וע-במהלך הלימודים. המלגות מחולקות לפי תחומי לימוד, רקע סוציו

 אתם מוזמנים גם ליצור קשר עם שרה, רכזת הון אנושי במועצה לשיחת יעוץ או עם אורי, מנהל מרכז הצעירים.

 .יתכנו שינויים במלגות, הן בדרישות, הן בגובה המלגה והן בפרטי הקשר.  יש ליצור קשר עם כל מלגה ולהבין מהם את התנאים המדוייקים שימו לב:

 ירי שפיר, בתקופת הלימודים, ומאחלים לכם הצלחה רבה בלימודים! אנו שמחים ללוות אתכם, צע

  . ומהנה פורייה לימודים שנת לכם שתהיה

 שרה דוד זדה     אורי צ'רלס פרידלנד

 רכזת הון אנושי    מנהל מרכז הצעירים בשפיר



  

050-7528622      052-8344283 

 

 עצות לבקשת מלגה
 בדקו שאתם משתייכים לאוכלוסיית היעד לה מיועדת המלגה ועונים על הקריטריונים הנדרשים.  .1

 הקפידו על שליחת הטפסים והאישורים בזמן, לפי המועד הנקבע על ידי הגופים והקרנות.  .2

 הקפידו למלא את כל הפרטים הנדרשים בטפסים. אל תשכחו למלא פרטים להתקשרות אתכם  בטלפון ובדואר האלקטרוני.  .3
 הקפידו לצרף את כל האישורים הנדרשים והתעודות הרלוונטיות. בכל מקרה, מומלץ לצרף צילומים של האישורים הבאים:  .4

 אישור מעודכן על לימודים ותוכנית לימודים.  •

 לות שכר לימוד שלכם )ושל אחים נוספים, אם הם נעזרים בהורים(.אישור ע •

תעודת שחרור מצה"ל, פטור משירות ביטחון או אישור משך שירות לאומי. במקרים המתאימים, יש לצרף אישור קצינת ת"ש בצה"ל  •
 על מצב מיוחד, כגון חייל בודד, שירות קל"ב וכד'.

 רים, הכוללת את סעיף ארץ המוצא. תעודת זהות אישית, וכן תעודת זהות של ההו •

 אשפוזים ונכויות במשפחה )קרבה מדרגה ראשונה בלבד(. \אישורים על מחלות  •

 גירושין(. \אישור מצב משפחתי )נישואין  •

 בנוסף לטפסים הרשמיים שתתבקשו למלא, מומלץ להוסיף מכתב קצר ובו פנייה אישית, מותאמת לרקע שלכם ולאופי המלגה.  .5
כוללות בתוכן התחייבות של מקבלי המלגה לפעילות חברתית בקהילה. לצורך חיבור למעורבות חברתית משמעותית בעמק ניתן להיעזר במחלקת חלק מהמלגות  .6

 צעירים של המועצה האזורית. 
פי חוק זה, "חייל משוחרר" הוא אזרחי מוגדרים בחוק קליטת חיילים משוחררים. על -מעמדו וזכאותו של מסיים שירות לאומי בוגרי שירות לאומי? שימו לב: .7

-חודשי שירות )או פחות מכך אם שוחרר מטעמי בריאות( בצה"ל, במשטרה, במג"ב, בשב"ס, בשירות מוכר אחר וכן בשירות אזרחי 12מי שהשלים לפחות 
 .לאומי

 .לימודים בישראלובאתר  Milgapoממליצים לבדוק גם באתר  .8

 בהצלחה לכולם! 

  המלגה שם

 
 פרטי הרשמה מועדי הרשמה דרישות גובה המלגה זכאות

https://www.milgapo.co.il/
https://www.universities-colleges.org.il/P32473/


  

 

 מלגות בשטח המועצה –המומלצים שלנו 
 

פרויקט  -פר"ח 
 חונכות

סטודנטים הלומדים 
באוניברסיטאות 

והמכללות האקדמיות 
שבאישור המועצה 

להשכלה גבוהה, במכללות 
ובסמינרים להכשרת 

מורים שבאישור משרד 
החינוך, ובבתי הספר 
להנדסאים שבאישור 

 מה"ט

ף סובנו₪,  5,200
החזרי נסיעות  יש 

בסכום מוסכם 
 מראש.

הפעילות בפר"ח 
מזכה את 

הסטודנטים 
דים במלגת לימו
חלקית ו/או 

נקודות זכות 
 אקדמיות

ניתן לבחור ממגוון 
חונכויות אישיות  

ופרויקטים 
 קבוצתיים.

;  9901819-04 -טלפון: מחוז צפון  דצמבר-אוגוסט
  9378310-08 -מנהלת ארצית 

איך נרשמים? דרך מנהלת פר"ח 
בכל מוסדות הלימוד או דרך אתר 

 האינטרנט. 
 www.perach.org.il 

קרן גרוס לקידום 
חיילים 

 משוחררים 
 

ומסיימי  חיילים משוחרים
, אשר שירתו שירות לאומי

לפחות שנה אחת בשירות 
שנים  5סדיר, שטרם מלאו 

מיום שחרורם, אשר יתרת 
הפיקדון שלהם אינה עולה 

ואשר לומדים ₪  4500על 
שעות שבועיות.  12לפחות 

כמו כן, ניתן יחס מיוחד 
לחיילים משוחררים תושבי 

הפריפריה, או לחיילים 
משוחררים הנמצאים 

במצוקה מיוחדת עקב מצב 
 .מיוחד במשפחה

שעות פעילות  65 ₪   5,500 עד
למען הקהילה 

 בשנה.

 5617176-02טלפון:  דצמבר-ספטמבר
 הרשמה באתר הקרן



  

קרן מלגות ע"ש 
 ז"ל  גרשון נדיבי

 

תושבי יישובי המועצה, 
סטודנטים לתואר ראשון 

 והנדסאים.

שעות  25-20 ₪ 1,500-1,200
התנדבות למען 

 הקהילה

 08-8508336טלפון:  נובמבר –ספטמבר 

 

איך נרשמים? באתר המועצה 

 האזורית שפיר 

 

שעות חונכות  130 ₪ 10,000 ראה: פר"ח מלגת מפעל הפיס
 )כמו פר"ח(

 פר"ח דרך דצמבר-אוגוסט

 
 כללי –מלגות 

 
סטודנטים הלומדים  פרויקט סחלב

לתואר ראשון במוסד 
המוכר על ידי המוסד 

 להשכלה גבוהה

משכר  %60
הלימוד 

האוניברסיטאי 
 באותה שנה

שעות  100
בחודשים 
יוני  -אוקטובר

)בשעות הבוקר(, 
-וכן השתתפות ב

שעות הדרכה  13
 והכוונה

 noahdu47@gmail.com נובמבר-מאי
 

 דרך אתר הקרן או 

מלגת משרד 
 החינוך

סטודנטים לתואר 

ראשון/שני )אך לא 

בתחומי הוראה 

והנדסה(. יילקחו 

בחשבון קריטריונים 

של מצב כלכלי 

 ומשפחתי. 

 

₪  500,2בין 

 ₪    000,6 -ל

 

-אוקטובר 

 דצמבר

 

רוכשים טפסים של מלגת משרד 
החינוך במשרדי האגודה ובסניפי 
האקדמון באוניברסיטאות )עלות 

 ₪(. 2של 
   6776032-08 טלפון:

 דוא"ל:

  info@education.gov.il 

owl@education.gov.il,   

 

mailto:noahdu47@gmail.com
mailto:noahdu47@gmail.com


  

סטודנטים בשנה ג' ומעלה  למרחב
ללימודים בכל תחומי 

הלימוד, אחראיים 
 ומסורים, עם "ראש גדול",

זיקה חינוכית ,מחויבות 
חברתית, יכולות 

בינאישיות גבוהות, חיוך 
 ויצירתיות

לשנת ₪  15,000
-פעילות )אוגוסט

 יולי(

ליווי קבוצתי 
קהילתי של -חברתי

צעירים במהלך 
 כיתה י"ב . 

סטודנט שיתקבל 
-לתכנית יתחייב ל

שעות שבועיות  8
)הנחיית קבוצה, 

ישיבת צוות 
חודשית, קבלת 
הדרכה והכנת 

הפעילות( 
ולאירועים 

מיוחדים לאורך 
 השנה

  tal@lamerhav.co.il :דוא"ל יולי-יוני

שולחים קורות חיים איך נרשמים? 
לכתובת דוא"ל: 

tal@lamerhav.co.il   
 :www.Lamerhav.co.il  

תוצרת הארץ / 
מלגת "קהילות 

 סטודנטים"

לעת עתה מוצעת המלגה 
בארבע מכללות ברחבי 

הארץ: המכללה האקדמית 
תל חי )קהילה באזור 

קריית שמונה(, המכללה 
האקדמית כנרת )קהילה 
בטבריה(, מכללת שנקר 
)מגורים בפרדס כץ בבני 

ברק( והמכללה האקדמית 
אחוה )קהילות ברהט 

 ובקריית גת(. 

במסגרת מלגה זו, 
סטודנטים 

שמתגוררים 
בקהילות באזורי 
פריפריה זכאים 

לקבל מלגת 
לימודים מלאה. 

כמו כן, הם 
למלגת  זכאים

ולשכר דירה  דיור
כ מופחת בגובה של 

שקלים  500 -
 לחודש.

כתנאי לקבלת 
המלגה, עליהם 

להשתתף בפעילות 
התנדבותית בעיר 

 250 -בהיקף של כ 
שעות  7 -שעות, כ 

מדי שבוע. 
הפעילות 

ההתנדבותית 
נוגעת לתחומים 

כמו קידום 
ותר חינוך ,צעירים

 בות

 פרטים באתר של 'תוצרת הארץ' 

http://www.lamerhav.co.il/
http://www.lamerhav.co.il/
http://www.lamerhav.co.il/
https://www.universities-colleges.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8/
https://www.universities-colleges.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8/
https://www.universities-colleges.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8/
https://www.universities-colleges.org.il/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94/
https://www.universities-colleges.org.il/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94/


  

 -ארגון שתי"ל 
תכנית עמיתי 

אברט לצדק 
 חברתי

הלומדים  בשנה השנייה 
ומעלה ללימודים במוסד 

המוכר על ידי המועצה 
להשכלה גבוה בכל תחומי 

הלימוד, ונכונים לערוך 
התמחות בפרויקטים 

משמעותיים בארגונים 
 לשינוי חברתי בארץ.  

שעות שבועיות  10 ש"ח 3,700
בארגון וכן 
השתתפות 

בארבעה מפגשי 
 העשרה

מגישים מועמדות באמצעות טופס  יולי-יוני
הרשמה שיש להוריד מהאתר ועמו 
 לפנות לארגון בו מעוניינים לפעול.

)רשימת הארגונים תתפרסם באתר 
מיון שתי"ל עם פתיחת ההרשמה(. ה
והקבלה נעשה על ידי הארגונים 

עצמם ,בהתאם לדרישות 
 הרלוונטיות לכל תפקיד.

קרן שמעון רוקח 
 של בני ברית

סטודנטים החל מהשנה 
 השנייה ללימודים

מתפרסמים   
 במוסדות הלימוד.

שולחים בקשה בכתב למשרדי 
 הקרן

פרויקט חינוך 
 לפסגות

הלומדים לתואר ראשון 
או שני במוסדות 
המוכרים ע"י המועצה 

 להשכלה גבוהה. 

 

או ₪  5,000
נקודות זכות 

 במוסד הלימודים.

פעילות בהדרכת 

ילדים מצטיינים 

-מרקע סוציו

אקונומי נמוך 

שעות  4בהיקף של 

שבועיות. ההדרכה 

מתבצעת במרכזי 

העמותה ברחבי 

הארץ פעם בשבוע 

שעות  5-4למשך 

 170-)סה"כ כ

 שעות בשנה(.

 

כל השנה )מומלץ 
 יולי(-ביוני

 

 6013601-03או   03-6802539טלפון:
     6472954-050נייד:  

 office@college4all.org.il דוא"ל

דרך האתר או  איך נרשמים?
  ביצירת קשר עם שירלי פרחי.

www.college4all.org  

http://www.college4all.org/
http://www.college4all.org/


  

המרכז  –אופק 
 להשכלה יהודית

סטודנטים אשר יעברו 
ראיון אישי ומבחן מיון 

 והתאמה.

המלגה ₪.  800,3
מותאמת לתוכנית 

 4.5של  לימודים
 שעות שבועיות

 

השתתפות 
בתוכניות השונות 
של המרכז בהיקף 

שעות  4.5-של 
שבועיות. 

השתתפות בשני 
ש במהלך ”סופ

 הסמסטר

שבוע לאחר עד 
 תחילת הסמסטר

ממלאים באתר האינטרנט את 
 טופס קבלת המלגה

יחידות למעורבות 
 חברתית

התורמים מזמנם 

לטובת הקהילה 

במסגרת התוכניות 

השונות אשר מפעילות 

היחידות למעורבות 

חברתית במוסדות 

 האקדמיים השונים . 

 

תחילת שנת   
הלימודים 
 האקדמית

 \ 036408848אוניברסיטת ת"א 

אוניברסיטת ירושלים 

אוניברסיטת בר  \ 025882364

אוניברסיטת  \ 035318491אילן 

 \ 086461684בן גוריון 

 \ 048240665אוניברסיטת חיפה 

 מכללות ומוסדות נוספים 

כדאי לפנות בתחילת  איך נרשמים?
השנה ליחידות למעורבות חברתית 

במוסד האקדמי ולברר על 
 התוכניות בהן ניתן להשתלב



  

סטודנטים אשר יצטרפו  עמותת איילים
לפעילות העמותה, יגורו 

 בכפרי 

סטודנטים ויהוו 

בסיס יציאה 

למעורבות חברתית 

ולהתיישבות קבע. 

הכפרים ישלבו 

התיישבות ועשייה 

חברתית אשר תקדם 

את החברה ואת 

 החינוך בנגב ובגליל . 

 

 –מלגה מלאה 
מלגה ₪,  10,000

₪.  5,000-חלקית 
מגורים כמו כן, 

מוזלים בכפר 
  איילים.

 

 300 -מלגה מלאה 
שעות שנתיות של 
עשייה למען 
 הקהילה הכוללת: 

שעות שבועיות  6
של עשייה במוקד 

 100-פעילות ו
שעות שנתיות 

ליוזמות 
 ופרויקטים. 

 200 -מלגה חלקית 
שעות שנתיות של 

עשייה למען 
הקהילה הכוללת: 

שעות שבועיות  4
של עשייה במוקד 

שעות  50-ו פעילות
ליוזמות 

 ופרויקטים

דוא"ל:  08-6550850  טלפון:  יוני.-מרץ

yakir@ayalim.org.il 

באתר העמותה תחת  איך נרשמים?
 "הצטרפות לעמותה" 
 :כתובת אתר אינטרנט
www.ayalim.org.il 

קרן מלגות על שם 
  ויסאם חמיס

 

סטודנטים בעלי צורך 
אקונומי ,החל משנה -סוציו

א' של תואר ראשון )ניתן 
להגיש את הבקשה למלגה 

 בכל שנה בתואר(.

עשייה קהילתית  ₪ 3,000עד 
במוסד ציבורי של 

שעות במהלך  60
 שנת הלימודים.

  4364548-054, : 04-6786716 טלפון ינואר
  fund.org-info@wisam  דוא"ל:

ניתן להוריד טופס בקשה והנחיות 
 דרך אתר הקרן

 .: fund.org-www.wisam  

 

סטודנטים בעלי נכונות  הסוכנות היהודית
לביצוע פעילות התנדבותית 

 בקהילה.

   6202860-02 טלפון:  פרטים באתר ₪ 8,300עד 

-14:00ה' בין השעות –בימים א'
11:00. 

   Milgot@jafi.org דוא"ל:  

 

http://www.ayalim.org.il/
http://www.ayalim.org.il/
http://www.ayalim.org.il/
http://www.ayalim.org.il/
http://www.ayalim.org.il/
http://www.wisam-fund.org/
http://www.wisam-fund.org/
http://www.wisam-fund.org/
http://www.wisam-fund.org/
http://www.wisam-fund.org/
http://www.wisam-fund.org/
http://www.wisam-fund.org/
mailto:Milgot@jafi.org


  

המרכז  -אפיקים 
  להשכלה יהודית

 

סטודנטים במוסדות 
להשכלה גבוהה, הנכונים 

להצטרף לתכנית לימודים 
 אישית בתחומי היהדות

תכנית אישית,  ₪ 8,300עד 
הנבנית בתיאום 

ובהתחשבות 
בסטודנט ומשלבת 

הרצאות כלליות 
ומפגשים בקבוצות 

קטנות )חברותא( 
 18ניתן לצבור עד 

שעות בחודש על 
בסיס השתתפות 

וחצי שעות  4של 
 בשבוע.  

  9410110-02 טלפון: 
www.afikim4u.co.il 

מלגת התאחדות 
הסטודנטים למען 

 אזרחים ותיקים

סטודנט שיעבור ראיון 
 אישי והכשרה

 

שעות פעילות  120 ש"ח 5,000
עם קשישים לאורך 
 שנת לימודים אחת

הסטודנטים. באתר התאחדות  ספטמבר-אוגוסט
סטודנטים המעוניינים להשתתף 

ימלאו טופס נתונים אישיים ויסמנו 
באיזו תכנית ברצונם להשתתף 

.
http://www.nuis.co.il/scholars

hip 
מפעלות חינוך 

 וחברה
סטודנטים בעלי רקע 

 באימון כדורגל. 

 

שעות שנתיות  110 בשנה₪  5,000עד 
של העברת אימון 
 ופעילות חברתית

      9986079-04 טלפון: כל השנה

באתר תחת 'צור  איך נרשמים?
קשר' או בטלפון המצורף לפי אזור 

  www.mifalot.co.ilמגורים

 

http://www.mifalot.co.il/
http://www.mifalot.co.il/
http://www.mifalot.co.il/


  

קרן קיימת 
  לישראל

 

קרן קימת לישראל מנהלת 
 מספר קרנות בתחומים

-שונים, בתחום האקולוגי
סביבתי, חקלאות, רפואה 

וארכיאולוגיה. המלגות 
לסטודנטים ניתנות על 
סמך עמידת הסטודנט 

במגוון קריטריונים כלליים 
ובקריטריונים ספציפיים 

שנקבעו ע"י הקרן 
 התורמת.

פרסומים   
 במוסדות הלימוד.

באמצעות דיקן הסטודנטים ומדור 
 סיוע במוסד האקדמי.

 של קק"לובאתר 

  פרויקט תנופה
 

סטודנטים המעוניינים 
להרחיב אופקים בתחום 

 היהדות ויעברו ראיון אישי

 –לסמסטר סתיו 
₪,  1,500עד 

 –לסמסטר אביב 
₪,  1,500עד 

עד  –לסמסטר קיץ 
-סה"כ: כ₪. 700

לפי ₪.  3,700
קביעת שער דולר 

 .3.5מינימום 

שעות שבועיות  4.3 
במגוון אפשרויות 

ימי למפגשים. 
המפגשים יקבעו 
בהתאם לנוחות 

הסטודנטים 
שיתקבלו 

לפרויקט. כמו כן 
,השתתפות בשני 

סופי שבוע 
בתקופת שנת 

 הלימודים.

 פרטים במוסד הלימודים. 
: http://www.tenufa.com/odot 

לגת אות מ
הסטודנט 

המתנדב איסתא 
ליינס והתאחדות 

 הסטודנטים

סטודנטים אשר מתנדבים 
בעמותה רשומה מיוזמתם, 
ללא שכר/מלגה/פר"ח/נק' 

 זכות/ תשלום.

דוא"ל   03-6093331 טלפון:   כל השנה ₪ 2,000
: office@nuis.co.il 

  איך נרשמים?
   באתר התאחדות הסטודנטים. 

http://www.nuis.co.il/ 

http://www.tenufa.com/odot
http://www.tenufa.com/odot
http://www.tenufa.com/odot
http://www.nuis.co.il/
http://www.nuis.co.il/
http://www.nuis.co.il/
http://www.nuis.co.il/
http://www.nuis.co.il/


  

מנהיגות עסקית 
  צעירה

 

סטודנטים לתואר ראשון 
או שני בעלי ניסיון 

בהדרכת בני נוער ובעבודה 
קהילתית הדורשת תיאום 

בין ארגונים שונים בקהילה 
)רצוי בוגרי תנועת נוער(, 
בעלי זיקה וחזון חינוכי, 

יוזמה ומוטיבציה, 
תקשורת בינאישית גבוהה, 
יכולת עבודה בצוות יכולת 

הדרכה, יכולת תכנון, 
ארגון וביצוע לטווח קצר 

 וארוך.

משתנה )בהתאם 
 לשנה ולמוסד(

הדרכת קבוצה 
אחת לשבוע, 

השתתפות 
הכשרה בסמינרי 
 והדרכה

  : 03-7100739 טלפון החל ממרץ

 דוא"ל 
:  manhiguthamil1@gmail.com 

שולחים קו"ח  איך נרשמים?
 לכתובת האימייל

 http://ybl.org.il: לאתר. 

מלגת ארגון 
  שגרירי רוטשילד

 

 5חיילים משוחררים )עד 
שנים מהשחרור( 

סטודנטים במוסד אקדמי 
אונ'  \)המרכז הבינתחומי 

 \חי -מכללת תל \בן גוריון 
האונ'  \יפו -מכללת ת"א

העברית(, בעלי פוטנציאל 
מנהיגות, המעוניינים 
להוביל שינוי חברתי, 

 תושבי הפריפריה ,

לשנת ₪  20,000עד 
לימודים וליווי 

מהתואר הראשון 
 ועד הדוקטורט

כנסים השתתפות ב
שנתיים ומפגשי 
 קבוצה שבועיים

 הרשמה ופרטים באתר 

קרן  -בני אפרים 
מלגות לבני 

  ישיבות ההסדר
 

בוגרי ישיבות הסדר 
הלומדים במקצועות 

לשירות הציבור )הוראה, 
 רבנות וכד'

 דוא"ל:  6738913-03 טלפון: שונה משנה לשנה  ₪. 000,1
adlabanim@bezeqint.net    

 דרך ראש הישיבה.  איך נרשמים?

  

 



  

מלגה  -יד לבנים 
  לאחים שכולים

 

הורים או אחים שכולים 
החברים בקרן יד לבנים 

ולומדים לימודי תואר או 
לימודי תעודה שנתיים 

במוסד המוכר ע"י המועצה 
 להשכלה גבוהה.

לשנה ₪  500,2
שנים  3במשך 

 )נתון לשינויים(

 03-5629351טלפון:  נובמבר-אוקטובר 
מייל: 

yadlabanim@bezeqint.net 
 יצירת קשר בדוא"ל או בטלפון

המרכז האזרחי 
לתרבות, חברה 

  וכלכלה
 

סטודנטים בעלי הישגים 
אקדמיים גבוהים, אשר על 
פי שיקול דעתה הבלעדי של 

ועדת המלגות של הקרן 
 ,זקוקים לסיוע כלכלי .

 :  פרטי קשר עד מרץ  

me@merkazezrahi.co.il 

info@merkazezrahi.co.il,   

03-6964173 : 

את טפסי הבקשה  איך נרשמים?
 למלגה ניתן להוריד מהאינטרנט. 
http://www.merkazezrahi.co.il

 ezrahi.html-/merkaz 

 
 

 שנים מהשחרור( 5מלגות לחיילים משוחררים )עד 
 

הקרן לעידוד 
  השכלה גבוהה

 

בת שירות \ת או בן\חייל
לאומי שסיימו שירות מלא 

-והשתחררו החל מ
. ונרשמו 1.1.2010

ללימודים במוסדות 
 המוכרים ע"י המל"ג
באזורי פריפריה או 
 במכללות בירושלים

שנת לימודים 
 ראשונה בחינם .

   דוא"ל: כל השנה. 
education.periphery@gmail.co

 m 

יש לשלוח מייל לכתובת הדוא"ל, 
לציין בנושא: "הקרן לעידוד 

השכלה גבוהה", ולהוסיף פרטים: 
שם פרטי + משפחה, מס' תעודת 

זהות, מס' טלפון, מוסד לימודים, 
 מקום מגורים.

mailto:yadlabanim@bezeqint.net
mailto:yadlabanim@bezeqint.net
mailto:me@merkazezrahi.co.il
mailto:info@merkazezrahi.co.il
http://www.merkazezrahi.co.il/merkaz-ezrahi.html
http://www.merkazezrahi.co.il/merkaz-ezrahi.html
http://www.merkazezrahi.co.il/merkaz-ezrahi.html
http://www.merkazezrahi.co.il/merkaz-ezrahi.html
http://www.merkazezrahi.co.il/merkaz-ezrahi.html
http://www.merkazezrahi.co.il/merkaz-ezrahi.html
http://www.merkazezrahi.co.il/merkaz-ezrahi.html


  

היחידה להכוונת 
חיילים 

  משוחררים
 

חיילים משוחררים שניצלו 
את כספי הפיקדון. הזכאות 

נקבעת על פי קריטריונים 
 כלכליים וחברתיים.

פונים ללשכה המחוזית להכוונת  כל השנה  משתנה
חיילים משוחררים, או דרך האתר 

של הקרן והיחידה להכוונת חיילים 
 משוחררים

  אימפקטקרן 
 

חיילים משוחררים 
ששירתו במערך הלוחם, 

 4המתחילים ללמוד תוך 
שנים משנת שחרורם, בעלי 

 קשיים כלכליים.

לשנת ₪   4,000
 לימוד.

שעות פעילות  130
בקהילה בכל שנת 

 15-לימוד באחת מ
הארגונים איתם 

 עובדת הקרן.

באתר של אימפקט,  איך נרשמים? יוני-מרץ
תחת הכותרת "מועמדים". שם 
משתמש: תעודת זהות, סיסמא: 

 מס' אישי בצה"ל. 

 )תמר זהבי(    2125-270-072 טלפון:
מלגת מפעל הפיס 
ללוחמים ותומכי 

  לחימה
 

 5חיילים משוחררים עד 
שנים מהשחרור במערך 
הלוחם, תלמידי שנה א' 
לתואר ראשון, ע"פ מצב 

 אקונומי.-סוציו

לשנה ₪  10,000עד 
שנים  3למשך 

 רצופות.

שעות בשנה  130
למען הקהילה 

במסגרת עמותת 
 ""ידידים

בקישור לאתר יש לפתוח תיק  יולי-מאי
  מועמדות. 

http://milga.pais.co.il 

  קרן איסלר
 

סטודנטים לתואר ראשון 
שנים משחרורם, אשר  5עד 

סיימו שירות צבאי מלא 
 ומתגוררים באזורי פיתוח.

  -מתעדכן מדי שנה   ₪   000,4
יש להתעדכן 

 בלשכה המחוזית

יש לפתוח תיק מועמדות באתר 
היחידה להכוונת חיילים 

 כתובת אתר אינטרנט:משוחררים 
www.gruss.org.il/pais/isler.asp 

  הקרן לסיוע נוסף
 

סטודנטים במכינות 
אקדמיות או -הקדם

במסלול 
טכנאים, תוך \הנדסאים

חמש שנים מיום שחרורם 
 משירות מלא בצה"ל .

-ע"פ מצב סוציו
 אקונומי.

 הנחיות וטפסים במוסד הלימודים.   

 
http://www.hachvana.mod.gov
.il/pages/hok/hok_siua_nosaf.a

 sp?UN=6&HD=6&SUB_UN=4
: 

 
קרן הישג 
 )לחיילים בודדים(

 

חיילים משוחררים שהוכרו 
כחיילים בודדים וילמדו 

לתואר ראשון תוך שנתיים 
משחרורם במוסדות 

המוכרים ע"י המל"ג )מלבד 
 האוניברסיטה הפתוחה(.

שכ"ל מלא 
ללימודי תואר 

ראשון ומלגת קיום 
₪  000,2של 

   .לחודש

שעות  130
התנדבות בשנה 
והשתתפות בכל 

 אירועי הקרן.

 דרך האתר. יולי-מרץ
http://www.heseg.com/ 

http://milga.pais.co.il/
http://www.gruss.org.il/pais/isler.asp
http://www.gruss.org.il/pais/isler.asp
http://www.gruss.org.il/pais/isler.asp
http://www.gruss.org.il/pais/isler.asp
http://www.gruss.org.il/pais/isler.asp
http://www.hachvana.mod.gov.il/pages/hok/hok_siua_nosaf.asp?UN=6&HD=6&SUB_UN=4
http://www.hachvana.mod.gov.il/pages/hok/hok_siua_nosaf.asp?UN=6&HD=6&SUB_UN=4
http://www.hachvana.mod.gov.il/pages/hok/hok_siua_nosaf.asp?UN=6&HD=6&SUB_UN=4
http://www.hachvana.mod.gov.il/pages/hok/hok_siua_nosaf.asp?UN=6&HD=6&SUB_UN=4
http://www.heseg.com/


  

תכנית אופקים 
  טק-להיי

 

 5עד (חיילים משוחררים 
שנים מיום השחרור( 
מהפריפריה הגיאוגרפית 
והחברתית בישראל, בוגרי 
שירות מלא )צבאי או 

 שנות לימוד.  12-לאומי( ו

 

תכנית המספקת 
מעטפת תמיכה 

וסיוע כלכלי, 
חברתי ולימודי 

לאורך כל תקופת 
-המכינה הקדם

אקדמית וסיוע 
במציאת מימון 
ללימודי תואר 

 \ראשון בהנדסה 
 \מדעים בטכניון 

אונ' בן  \אונ' ת"א 
 גוריון.

פותחים תיק מועמדות באתר   
היחידה להכוונת חיילים 

משוחררים ופועלים על פי 
 ההוראות.

 
 מלגות לסטודנטים עולים

 

  מנהל הסטודנטים
 

בני  \סטודנטים עולים  :
אזרח  \קטין חוזר  \עולים 

 \( 23עולה במכינה )עד גיל 
תחילת לימודים לתואר 

ראשון או לימודי תעודה 
תחילת  \( 27)עד גיל  

לימודים  לתעודת הנדסאי 
או תחילת  )28)עד גיל 

לימודים לתואר שני )עד 
 (.30גיל 

מימון שכר לימוד 
שנים.  3במשך 

סיוע גם 
בהלוואות, מימון 

חלקי של קורסי 
 אנגלית ועוד.

במהלך שנת 
הלימודים 

השלישית מותנה 
תן המלגה מ

בשרות חברתי 
 קהילתי )שח"ק(.

ממלאים את "שאלון  איך נרשמים? עד דצמבר
 המנהל" באתר האינטרנט

http://www.studentsolim.gov.i
 l/studentsolim 

 

קרן לסטודנטים 
עולים בודדים 
ונזקקים מיסודה 
של הסוכנות 

 היהודית

סטודנטים עולים חדשים  :
בודדים )מי שעלה לארץ 

ואילך ושני  2001משנת 
 הוריו אינם גרים בישראל(.

$ עפ"י שער  1,350
 הדולר.

ה' –בימים א' 6202860-02 טלפון: יש להתעדכן באתר 
    14:00-11:00בין השעות 

 Milgot@jafi.org דוא"ל: 
ההרשמה תיעשה אך ורק הרשמה: 

באמצעות אתר האינטרנט של 
 הסוכנות היהודית.

http://www.studentsolim.gov.il/studentsolim
http://www.studentsolim.gov.il/studentsolim
http://www.studentsolim.gov.il/studentsolim
mailto:Milgot@jafi.org


  

  ה.י.א.ס בישראל
 

סטודנטים שעלו מכל 
מדינה בעולם החל מתאריך 

תלמידי  .,1.1.2002
אוניברסיטאות ומכללות, 

אשר סיימו לפחות סמסטר 
לימודים אחד מלא 
בישראל בעת הגשת 

הבקשה ואשר נותרה להם 
לפחות שנת לימודים 

אקדמית אחת מלאה לפני 
 סיום הלימודים .

$ לצרכי 1,000
 לימודים ומחייה.

יש להתעדכן באתר 
 בפתיחת ההרשמה.

דוא"ל:  03-6911322טלפון:  
melagot@hias.org.il 

את הבקשה למלגה  איך נרשמים?
יש להגיש רק  דרך  האתר אשר בו  

 גם מפורטות ההנחיות  . 
 www.hias.org.il 

  
 

 

 פי תחום לימודים-מלגות על

 

 מלגות טבקה
לסטודנטים 

  למשפטים
 

סטודנטים למשפטים 
שלומדים בתוכנית מלאה 

ימים בשבוע  3לפחות 
במוסדות המוכרים ע"י 
המל"ג והתחילו בשנת 

הלימודים את שנת 
לימודיהם הראשונה או 

 השנייה

משתנה בהתאם 
 להחלטת התורם

 072 -2424622 טלפון: אפריל-מרץ 
באתר האינטרנט או בפנייה במייל 

 לקבלת טפסי הרשמה. 
 www.tebeka.org.il 

 milgot@tebeka.org.ilמייל: 

http://www.hias.org.il/
http://www.hias.org.il/
http://www.hias.org.il/
http://www.tebeka.org.il/
http://www.tebeka.org.il/
http://www.tebeka.org.il/
mailto:milgot@tebeka.org.il


  

קרן המלגות ע"ש 
ז"ל יוסף סמואל 

לשכת עורכי  –
 הדין בישראל

סטודנטים למשפטים 
לתואר ראשון, החל משנה 

ב' ומעלה, המשלבים 
פעילות התנדבותית בולטת 

לתועלת החברה עם 
 הצטיינות בלימודיהם.

)יכול ₪  5,000
 להשתנות(

-ספטמבר : עצמאית
 נובמבר.

ניתן לקבל מידע  הן באגודת 
הסטודנטים במוסדות הלימוד והן 

כתבו  -בצת החיפוש באתר (במש
מלגה 

http://www.israelbar.org.il/ 
 

  leah@israelbar.org.il   ,דוא"ל

vaadmerkazi@israelbar.org.i

: l 

 

מלגת קופ"ח 
   מכבי

 

סטודנטים חברי קופ"ח 
הלומדים  29מכבי עד גיל 

-רפואה או מקצוע פרא
רפואי במוסד להשכלה 

 גבוהה.

פרטים בטלפון. את הבקשה יש  עד דצמבר  
לשלוח למשרד הסניף הקרוב 

 לביתכם. 

 

מלגת חברת 
חשמל "עתיד 

  נאור"
 

סטודנטים מאוכלוסיית 
הפריפריה להנדסה 

)חשמל/מכונות/אזרחית/ 
מחשבים ומדעים( 

כלכלה/ראיית חשבון/מדעי 
 מתחילי שנה ג .' המחשב)

שכר לימוד מלא 
בתמורה לעבודה 

 32בהיקף של 
שעות חודשיות, 
וכן מענק חודשי 

₪   1,500בסך 
חודשים   12במשך 

. 

יש לברר בטלפון  
 או בדוא"ל

 \ 6348804-04 טלפון:

 )ירון( 3997696-052

 דוא"ל: 

yaronh1@iec.co.il   

פרטים מלאים  ניתן  איך נרשמים?
 למצוא באתר 

 כתובת אתר אינטרנט:
www.israel-electric.co.il  

 

http://www.israelbar.org.il/
http://www.israelbar.org.il/
http://www.israel-electric.co.il/
http://www.israel-electric.co.il/
http://www.israel-electric.co.il/
http://www.israel-electric.co.il/
http://www.israel-electric.co.il/
http://www.israel-electric.co.il/
http://www.israel-electric.co.il/


  

 1,000פרויקט 
המלגות של 

  משרד המדע
 

סטודנטים במקצועות 
המדעיים שיסייעו בשיעורי 

י"ב  -תגבור לתלמידי י'
 באזורי פריפריה.

תגבור בתחומי 
המדעים: כימיה, 

פיזיקה, מדעי 
המחשב, 

מתמטיקה, 
ביולוגיה, אנגלית 

ומדעי הטבע, 
שעות  4בהיקף של 

שבועיות ובסך הכל 
שעות )לשני  120

 הסמסטרים(

פונים למוסד  איך נרשמים?  
להשכלה גבוהה הקרוב למקום 

  מגורייך.

www.most.gov.il  

קרן ע"ש סלים 
  ורחל בנין

 

סטודנטים הלומדים 
לתואר ראשון בתחומי 

הלימוד במדעים, 
טכנולוגיה, הנדסה, 

 ורפואה. בעלי תעודת
בגרות מלאה, הישגים 

גבוהים בתעודת הבגרות 
וציון גבוה במבחן 

הפסיכומטרי. ממעמד 
אקונומי נמוך -סוציו

 וקשיים כלכליים .

 13,000-$ )כ4,000  
לסטודנט ₪(. 

במשך שנתיים. 
קבלת המלגה 
בשנה השנייה 

מותנית בהישגים 
 לימודיים גבוהים

יש לברר במשרד  
דיקן הסטודנטים 
 במוסד הלימודים.

 : 02-6235943    טלפון

 stipendia@barak-דוא"ל 
: online.net 

 

  עמותת עמירים
 

סטודנטים הלומדים אחד 
ממקצועות המדעים. 
קריטריונים נוספים 
יפורסמו בעת פרסום טפסי 

 הרישום.

פעילות חברתית  ₪. 5,000
 120בהיקף של 

שעות התנדבות 
 אקדמיות.

 052-5677888 \ 04-9564973 טלפון חודש ספטמבר
: 

דוא"ל:
  amirim.mada3@gmail.com

: ranyafadel@gmail.com 

טפסים ניתן להשיג  איך נרשמים?
באתר העמותה בתקופת ההרשמה 

 בלבד. 

http://amirimfoundation.org/  

http://www.most.gov.il/


  

עתידים לתעשייה 
  ולמגזר העסקי

 

צעירים מבני הפריפריה 
אשר מתקבלים ללימודים 

במקצועות אקדמיים 
ההנדסה והמדעים 

והמתקשים לעמוד בנטל 
 הכלכלי .

הזכאים מקבלים 
סיוע בתשלום 

מלגת הלימודים, 
מלגת מחייה, 

מחשב נייד וחברה 
מאמצת בה הם 
עושים התמחות 

מקצועית במהלך 
 הלימודים .

 6091400-052אמיר   טלפון: אוגוסט  -מאי 
   adid@atidim.org.ilדוא"ל:

 
http://www.atidim.org.il/ 

מלגות קרן 
  אברהם פיין

 

סטודנטים מקיבוצים 
מנהל  \הלומדים חקלאות 

חשבונאות  \עסקים 
 במכללת רופין.

המלגה מותנה  ₪ 4,500עד 
 -בעשייה חברתית 

 פרטים בטלפון

 03-6925384טלפון:  עד נובמבר
טופס הרשמה ניתן  איך נרשמים?

 לקבל באתר חבצלת או במשרדים 

/http://www.havatzelet.org.il 

 

http://www.atidim.org.il/
http://www.atidim.org.il/


  
עתידים צוערים 

  למגזר הציבורי
 

תכנית מצוינות ייחודית 
תלת שנתית לטיפוח 
והכשרת דור מנהיגות 
וניהול עתידי לשירות 

 הציבורי . 

צעירים בגילאים  זכאים:

, בני ובנות הפריפריה 30-21

הגיאוגרפית והחברתית, 

בעלי נתוני קבלה 

 בן גוריוןלאוניברסיטת 

לחוגים נבחרים במדעי 

החברה והרוח, בעלי 

מוטיבציה לבנות קריירה 

איכותית במנהל הציבורי 

ובשלטון המקומי בישראל, 

בעלי נכונות להשתתף 

בתוכנית הכשרה 

אינטנסיבית ומאתגרת 

 ובעלי כישורים כגון:

יושרה, יכולת לעבוד 

בצוות, חריצות, סקרנות 

ובעלי תודעה חברתית 

 מפותחת. 

הסטודנטים מתחייבים 

להשקעה והצלחה 

בלימודים )ממוצע ציונים 

ומעלה(, השתתפות  80של 

מלאה ואקטיבית בכלל 

הפעילויות, התחייבות 

 4לעבודה במגזר הציבורי 

 שנים לפחות. 

 

מלגת לימודים 
מלאה, מלגת קיום 

חודשית, תכנית 
הכשרה אקדמית 

וחוץ אקדמית 
איכותית, מחשב 

נישא ,תקנים 
ייעודיים לבוגרי 

התוכנית לעבודה 
בתפקידים 

ייחודיים ברשויות 
המקומיות ובמגזר 
 הציבורי בישראל  .

 : 09-9505028 טלפון  

   eranp@atidim.org.il  :דוא"ל 

ממלאים טופס  איך נרשמים?
 מועמדים באתר 

 .: http://www.atidim.org.il/  

 

http://www.atidim.org.il/
http://www.atidim.org.il/
http://www.atidim.org.il/


  

קרן סטיפנדיות 
  לחינוך חקלאי

 

סטודנטים בני ההתיישבות 
 \תנועת המושבים (העובדת

 \התק"מ  \הקיבוץ הארצי 
בני חקלאי  \העובד הציוני 

ללימודי  )המושבות
 חקלאות

  6929002-03 טלפון:   

בקשות מתקבלות  איך נרשמים?
 בכתב בלבד 

 

קרן תרבות 
  אמריקה ישראל

 

סטודנטים לקולנוע, 
תיאטרון, מחול, מוסיקה 

 ואמנות

בחינות הקרן   
מתקיימות בין 
החודשים מרץ 
לאוגוסט, מידי 
שנה. ההרשמה 

בד"כ במהלך חודש 
 דצמבר .

   5174177-03 טלפון:

   info@aicf.co.il דוא"ל: 

הודעה בדבר פתיחת  איך נרשמים?
ההרשמה, מפורסמת באתר 

כשבועיים לפני מועד ההרשמה 
בפועל, ולכן מומלץ לעקוב אחר 

 האתר לעדכונים שוטפים . 
http://www.aicf.co.il/index.ph

p 

קרן סנונית 
לעידוד יוצרי 
קולנוע וטלוויזיה 

  צעירים
 

סטודנטים לקולנוע 
ולטלוויזיה במוסדות על 

תיכוניים בישראל ,תושבי 
 ישראל.

 -₪ 20,000עד 
לסרטי גמר. 

המענק מקנה 
זכויות שידור על 

 הסרט.

  6557604-02 טלפון: במהלך חודש יוני 

 :דוא"ל 

rebecca@rashut2.org.il   

את הבקשות יש  איך נרשמים?

להגיש באמצעות מוסד הלימוד. 

הטפסים לבקשת המלגה ניתנים 

להורדה דרך אתר הקרן וניתן 

גם לקבלם בדואר דרך פנייה 

  www.rashut2.org.il לטלפון. 

  

  

 

http://www.aicf.co.il/index.php
http://www.aicf.co.il/index.php
http://www.rashut2.org.il/
http://www.rashut2.org.il/
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קרן אלי גלפנד 
  לסרטים קצרים

 

במאי סרטים קצרים 
העומדים לפני הפקת 

סרטם, או שכבר החלו 
 בהפקתו.

 6295138/9-03  טלפון: מרץ.-פברואר  ₪. 8,000
orlyfeldheim09@gmail.com 

נהלי הגשת הבקשה באתר 
 האינטרנט . 

 
http://www.fil

-e-m
good.org.il/site
Files/1/65/4804.

: asp 

 
 

 ורקע אישי מלגות ע"פ ארצות מוצא
 

ארגון עולי מרכז 
  אירופה

 

סטודנטים החל משנה ב' 
לתואר ראשון )או לתארים 

מתקדמים( עם שייכות 
מוכחת לקהילת יוצאי 

עולים או  -מרכז אירופה 
 צאצאיהם של עולים

מגרמניה, אוסטריה, 
צ'כוסלובקיה, רומניה 

 ושווייץ הגרמנית.

על ₪  000,7-000,3
פי קריטריונים 

 אישיים.

המלגה תוענק 
שעות  25תמורת 

התנדבות למען 
ארגון יוצאי מרכז 

 אירופה.

 דוא"ל:  :  03-5164435טלפון פברואר.-ינואר

 jeckes.org-info@irgun 

טפסי הרישום  איך נרשמים?

באתר. במבוא לטופס ניתן 

למצוא את רשימת 

המסמכים הנדרשת 

והסברים נוספים למילוי 

  www.irgun- הטופס. 

:  jeckes.org 

 

mailto:orlyfeldheim09@gmail.com
mailto:orlyfeldheim09@gmail.com
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קרן מכבים 
  ליוצאי אירן

 

סטודנטים לומדים לתואר 
אקדמי בתכנית לימודים 
מלאה, עולים מאיראן או 
צאצאיהם, שעשו שירות 

צבאי או לאומי )מינימום 
שנה(, למעט במקרה של 
עולים חדשים או פטור 

מסיבות רפואיות, עד גיל 
30  . 

ישנן מלגות 
הלוואה, מלגות 
פר"ח, ומענקים 

לסטודנטים בעלי 
 קשיים כלכליים

 :באתר הקרן עד מרץ 
www.maccabim.org  

   info@maccabim.orgדוא"ל:
7447887-03   

קרן  -אבוקה 
  מלגות לחינוך

 

סטודנטים בני העדה 
בהתאם למצב הבוכרית, 

 אקונומי -סוציו

יש לפנות טלפונית  איך נרשמים? מרץ-נובמבר  ₪   000,1עד 
 לקרן. 

6393448-03 

 

מנהל הסטודנטים 
ליוצאי קווקז 

  ובוכרה
 

)תואר  28סטודנטים עד גיל 
( אשר  עלו מאחת 30 –שני 

מארצות ברה"מ לשעבר, 
נושאים את אחד מן 
השמות בסיומת שם 

ייב, או המשפחה: וב, יב, 
יוב, והחלו ללמוד בסיוע 
 10מנהל הסטודנטים, תוך 
שנים מיום קבלת מעמד 

עולה )לא כולל תקופת 
 שרות צבאי /לאומי(.

מימון שכ"ל ומלגת 
קיום בגובה של 

לחודש, ₪  600
חודשים,  9במשך 

רק לסטודנטים 
חדשים המתחילים 
לימודיהם במכינה, 

או בשנה א' 
בלימודים מן 

 המניין.

ת במהלך שנ
הלימודים 

השלישית מותנה 
מתן המלגה 

בשרות חברתי 
  קהילתי )שח"ק(.

  8631148-04אזור חיפה   טלפון: עד דצמבר

ממלאים את "שאלון  איך נרשמים?
 המנהל" באתר האינטרנט. 

 

http://www.studentsolim.gov.il
/studentsolim 

קונגרס יהודי 
  בוכרה העולמי

 

סטודנטים בוכרים 
הלומדים במוסדות 

להשכלה גבוהה לתואר 
ראשון, שאחד מהוריהם 

 יוצא בוכרה.

משתנה משנה 
 לשנה.

יש להתעדכן עם  משתנה  
 הקרן.

 סיגל( -1)שלוחה  6124322-03
 )מוריה( 6330550-03

buchara770@gmail.com 
 מתקשרים או שולחים מייל.

http://www.maccabim.org/
http://www.maccabim.org/
http://www.maccabim.org/
http://www.maccabim.org/
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הפדרציה הציונית 
-הדרום

  אפריקאית
 

סטודנטים  הלומדים 
לתואר או ללימודי תעודה. 

חובה שמערכת השעות 
שעות  10-תהיה יותר מ

בשבוע. ישנה עדיפות 
 ליוצאי דרום אפריקה.

ש"ח. ישנה  000,4
אפשרות להגדיל 

את המלגה על 
-בסיס מצב סוציו

 אקונומי.

במסגרת תכנית 
פר"ס יעסוק 

הסטודנט בחונכות 
עם עולים חדשים 

שעות  84במשך 
 3פעילות שנתיות )

שעות שבועיות( בין 
 -החודשים נובמבר

 יוני.

     09-7907819 טלפון: ספטמבר-יוני
yael@telfed.org.il   

  איך נרשמים?

דרך אתר האינטרנט או בדואר 
    www.telfed.org.il אלקטרוני.

 

ארגון בני ברית 
  ישראל

 

סטודנטים יוצאי טורקיה 
דורות, הלומדים  3עד 

בלבד  B.Aלתואר 
,באוניברסיטאות 

ובשלוחות של 
האוניברסיטאות בלבד 

 מכללות לא נכללות((

 פונים לאיש הקשר בטלפון. אוקטובר-ספטמבר  משתנה
4688348-054 

קרן מלגות ליוצאי 
הולנד על שם ליאו 

  וריק כהן
 

 \סטודנטים ילידי הולנד 
בעלי אזרחות הולנדית או 

אדם  -בעלי קשר הולנדי
בקרבה ראשונה )אב, אם, 
סבא או סבתא(, הלומדים 
בשנה שנייה לתואר ראשון 

או שני או לימודי מקצוע 
וסד המוכר ע"י המועצה במ

להשכלה גבוהה או ע"י 
משרד ממשלתי. המלגה 
מותנית בבדיקת הכנסה 

 לנפש בבית המועמד.

בקשות מוגשות אך ורק באמצעות  דצמבר-אוקטובר  משתנה
 אתר האינטרנט.

  : nl.org.il/-http://www.milga  
 

6270203-04     

הקרן לקידום 
החינוך ליוצאי 

  עיראק בישראל
 

סטודנטים יוצאי עיראק עד 
דור שלישי הלומדים 
לתואר ראשון/ שני/ 

 דוקטורט.

הקרן מסייעת 
בהלוואה שאינה 

נושאת ריבית 
 -800בסכום של 

דולר )לפי  000,1
 שער הדולר(

 7517161-03 ינואר-אוקטובר 
kidom33@017.net.il 

מתקשרים ומבקשים לשלוח את 
הטפסים. לאחר מילוי הטפסים יש 

 לשלוח אותם חזרה לקרן בדואר  

http://www.telfed.org.il/
mailto:kidom33@017.net.il
mailto:kidom33@017.net.il


  

  איגוד יוצאי ליטא
 

סטודנטים ממוצא ליטאי 
חברי האיגוד בוגרי שירות 

צבאי, אשר יגישו עבודה 
 בנושא מוסכם

   03-6954821 
litjews@bezeqint.net  

 לקבלת פרטים יש לפנות טלפונית.

קרן המלגות 
רקנאטי -קציר

ליוצאי אתיופיה 
  וקווקז

 

סטודנטים יוצאי אתיופיה 
וקווקז, שנה א' בתואר 
ראשון או שני בשנה"ל 

תשע"ב, בוגרי שירות צבאי 
סדיר מלא או שירות 

לאומי, מצב סוציו אקונומי 
 נמוך-בינוני

מלגת ₪  000,5עד 
קיום + שיעורי 

עזר והעשרה בגובה 
300,2 ₪ 

שעות בשנה  120
של פעילות 

חברתית במוסד 
 האקדמי

מתפרסמים 
במוסדות 

 האקדמיים.

 יש לפנות למשרדי המוסד האקדמי
טפסים ניתן לקבל במדור 
למעורבות חברתית 
באוניברסיטאות ובמכללות השונות 

 . 

 פרטים נוספים באתר קרן רש"י 

קרן  -קרן קציר
  רש"י

 

סטודנטים לאחר שרות 
צבאי/לאומי, יוצאי 

אתיופיה, יוצאי קווקז, 
דרוזים וילידי הארץ בעלי 

צרכים כלכליים מובהקים, 
אשר לומדים במכללות 

בפריפריה, ויש להם עניין 
ומוטיבציה להשפיע ולהיות 

מעורבים בחברה 
הישראלית באופן 

 משמעותי.

ש"ח  10,000-7,500
 -מלגת קיום ו

לצורך ₪  2,300
שיעורי עזר 

 והעשרה.

השתתפות 
בסדנאות, פעילות 

בקהילה, 
השתתפות בכנסים 

ועמידה בדרישות 
האקדמיות של 

 מוסד הלימודים.

מתפרסם במוסדות 
 האקדמיים

 יש לפנות למשרדי המוסד האקדמי.
ההרשמה דרך האתר. יש למלא את 

הפרטים בטופס הבקשה בהתאם 
 להוראות.

 
 והדתי מלגות לציבור החרדי

 

mailto:litjews@bezeqint.net


  

 –לנשים חרדיות 
 קרן קמ"ח

המלגות מיועדות לנשים  
המעוניינות ללמוד  חרדיות

או אשר כבר לומדות 
במסלול לתואר ראשון 
במוסד מוכר להשכלה 
גבוהה, ושהינן בוגרות 

תיכון או סמינר 
היקף הסיוע נקבע  חרדי.

בהתאם לשנות הלימוד 
ובהתאם לרמת ההכנסה, 

לרקע ממנו מגיעות 
הסטודנטיות ולפי תחומי 

הלימוד המבוקשים. 
עדיפות תינתן 

ללימודי  לסטודנטיות
   הנדסה או מדעים. ,רפואה

המועצה להשכלה 
גבוהה בשיתוף עם 

ח מציעה ”קרן קמ
הלוואות ללא 

ריבית 
דנטיות, לסטו

כאשר חלק מסכום 
ההלוואה הופך 

למענק בתום 
תקופת הלימודים, 

בהתאם לתחום 
 הנלמד

את טופס הבקשה למלגה ניתן   
ח ”לקבל באמצעות פנייה לקרן קמ

 .בטלפון או במייל
 

 –לגברים חרדים 
 קרן קמ"ח

קרן קמ"ח מיועדת לגברים 
, 23חרדים מעל גיל 

ללמוד לתואר  המתעתדים
באחד ממוסדות  ראשון

ההשכלה הגבוהה בישראל, 
ובלבד שלמדו בישיבה או 

בתיכון חרדיים דתיים, 
מגיעים ממעמד סוציו והם 

אקונומי נמוך. הקרן 
מעניקה הלוואות מותנות, 

שבסיום לימודי התואר 
הופכות למענק מלא או 

חלקי, תלוי במקצוע 
 .הנלמד

ההלוואות הן 
בגובה שכר לימוד 

מלא לתואר. 
סטודנטים שלמדו 

את מקצועות 
ההנדסה, 

המתמטיקה 
והמדעים, זוכים 

 70%למענק של 
מסך כל ההלוואה. 

נטים סטוד
במקצועות מדעי 

הרוח, החברה 
והחינוך זוכים 

 40%למענק של 
 .מסך כל ההלוואה

   

https://www.universities-colleges.org.il/%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/
https://www.universities-colleges.org.il/%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/
https://www.universities-colleges.org.il/%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/
https://www.universities-colleges.org.il/%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA/
https://www.universities-colleges.org.il/%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA/
https://www.universities-colleges.org.il/%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA/
https://www.universities-colleges.org.il/%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F/
https://www.universities-colleges.org.il/%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F/
https://www.universities-colleges.org.il/%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F/


  

מלגות משרד 
 החינוך

לנשים ולגברים  מיועד
הלומדים לתואר ראשון, 
בהתאם למצבם הסוציו 
 23אקונומי. גברים מעל גיל 

אינם רשאים להגיש בקשה 
למלגה, ואילו אצל נשים 

אין הגבלת גיל. את 
לממש המלגות ניתן 

במוסדות המוכרים על ידי 
המל"ג, ופתוחים הן לנשים 

 .והן לגברים
 

משרד החינוך 
מעניק מלגות 

לסטודנטים 
חרדים במטרה 

לסייע בשכר 
הלימוד ובהוצאות 

המחייה. המלגה 
עומדת על סך 

 ₪, 4,000עד  3,000

   



  

המלגה מיועדת לגברים  חרדים לעתידם
חרדים שלמדו בישיבה 

גבוהה או בישיבה קטנה, 
ולכאלה שהפסיקו את 
לימודי הקודש שלהם 

בישיבה בתקופה של עד 
 שלוש שנים. 

הסיוע בשכר לימוד 
 9,300הוא בשווי 

ש"ח לשנה, 
לתקופה של שלוש 

שנים, ומתאים 
ללימודי תואר 

ראשון בכל 
 .התחומים

  
בנוסף לסיוע בשכר 

ד, ישנן הלימו
מלגות  גם

 2,000בסך  קיום
ש"ח לחודש, 

בתוספת הוצאות 
נסיעה, והן 

מיועדות בעדיפות 
ונה ראש

לסטודנטים 
הלומדים את 

תחומי ההנדסה, 
ובעדיפות שנייה 

ללימודי מקצועות: 
מדעי המחשב, 

הפרעות 
לימודי  ,בתקשורת

אופטומטריה 
עבודה  ,לחרדים

סוציאלית, ריפוי 
ופסיכולוג בעיסוק 

יה. המשך קבלת 
המלגה מותנה 

בהצלחה 
בלימודים, הבאה 

לידי ביטוי בהשגת 
ציונים טובים 

 במטלות ובמבחנים
 

   

https://www.universities-colleges.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93/
https://www.universities-colleges.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93/
https://www.universities-colleges.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93/
https://www.universities-colleges.org.il/P40838/
https://www.universities-colleges.org.il/P40838/
https://www.universities-colleges.org.il/P40838/


  

מלגת "אחדות" 
 לדתיים

תכנית אחדות מעניקה 
מלגות ייעודיות 

לסטודנטים דתיים אשר 
לומדים במוסדות להשכלה 

 גבוהה בארץ. 

על מנת לקבל את  ₪ 3,500
התמיכה, נדרשים 

הסטודנטים לקחת 
חלק בפעילות למען 

ה, בהיקף של החבר
שעות,  64 -כ 

במהלכן הם 
לומדים בתכניות 
בבתי מדרש יחד 

עם סטודנטים 
 שאינם דתיים.

  

 
 מלגות על פי צורך כלכלי

 



  

 –מלגת נעמ"ת 
לנשים בכלל, וחד 

 הוריות בפרט

נעמ"ת מעניקה מדי שנה 
מענקים מיוחדים לנשים 

בכלל, המתאימות גם 
לאימהות חד הוריות, 

את  כשהמטרה היא להגדיל
כמות הנשים במוסדות 

האקדמיה. קיימים מענקי 
מחקר עבור דוקטורנטיות, 

ומלגות לימודים עבור 
 ,תואר ראשוןל סטודנטיות
 .שני ושלישי

  
המלגות מיועדות 

לסטודנטיות חברות ארגון 
נעמ"ת או חברות 

ההסתדרות בלבד. נשים 
שאינן חברות, מוזמנות 

להצטרף בבית ההסתדרות 
 .הנמצא בעיר מגוריהן

 

סטודנטיות לתואר 
ראשון ושני יכולות 
לקבל מלגה על סך 

2,000  ,₪
כשקיימת עדיפות 

לתחומי המדע 
והטכנולוגיה. 

סטודנטיות לתואר 
שלישי יכולות 

לקבל מלגת מחקר 
₪,  10,000בסך 

אם מחקרן עוסק 
באחד מן 

התחומים הבאים: 
קידום שוויון בין 

נשים וגברים, 
לימודי מגדר או 

קידום מעמד 
  .האישה

  
 

 פרטים באתר נעמ"ת  

https://www.universities-colleges.org.il/%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F/


  

משרד התמ"ת מציע עזרה  מלגות התמ"ת
להורים יחידים, באמצעות 
מימון גנים או משפחתונים 

( לילדיהם. הסיוע 3)עד גיל 
מיועד להורים יחידים 

המעוניינים ללמוד במוסד 
להשכלה גבוהה, או 

בקורסים  להשתתף
מקצועיים של האגף 

להכשרה ולפיתוח כוח 
  .אדם

 

המלגה מוצעת 
לשנה אחת ויותר, 

בהשתתפות 
ה סמלית של ההור

היחיד. בקשה 
לסיוע יכולים 
להגיש אבות 

ואימהות יחידים 
שקיבלו גמלת 

הבטחת הכנסה או 
מקבלים מלגת 
מחיה בהתאם 

לנוהל התמיכה של 
התמ"ת, וכן הורים 

יחידים שקיבלו 
תשלום מזונות 

מהביטוח לאומי 
במשך חצי שנה 

לפחות בתוך 
תקופה של שנה 
אחת הקודמת 

למועד הגשת 
 .הבקשה

 

 פרטים באתר התמ"ת  

מלגות איסתא 
ליינס ע"ש 
אלכסנדר גור 

  אריה ז"ל
 

סטודנטים הלומדים 
במוסדות להשכלה גבוהה 

ולוקחים חלק בפעילות של 
מעורבות חברתית של 

התאחדות הסטודנטים, 
חברים בהתאחדות 

 הסטודנטים בישראל.  

 -על פי מצב סוציו
 אקונומי .

יש להתעדכן  
בהתאחדות 
 הסטודנטים

6093330-03 
)מדור מעורבות חברתית התאחדות 

 הסטודנטים(
הרשמה דרך מדור מעורבות 

 חברתית בהתאחדות הסטודנטים

https://www.universities-colleges.org.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94/
https://www.universities-colleges.org.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94/
https://www.universities-colleges.org.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94/
https://www.universities-colleges.org.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94/
https://www.universities-colleges.org.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94/


  

הפדרציה  -מרוקו 
העולמית של 

  יהדות מרוקו
 

סטודנטים מיעוטי הכנסה 
 מכלל קהילות ישראל

   02-6251221 
maroco26@netvision.net.il 

 דרך האתר.
 -http://www.fede 

maroc.org/site/index.php?b=50
 6&det=home 

קרן האפוטרופוס 
  הכללי

 

סטודנטים במצב סוציו 
אקונומי נמוך ועולים 

 ים .חדש

פרטים אצל דיקן הסטודנטים  כל שנה עד דצמבר  
 במוסד הלימודים

  קרן מרטין גהל
 

     9265191-03 טלפון: עד אוגוסט   
 הרשמה: פנייה אישית לקרן

  קרן אייסף
 

סטודנטים בעלי פוטנציאל 
-למצוינות אקדמית

חברתית עם קשיים 
כלכליים, שהתקבלו 

 כחברים בקרן אייסף .
צבאי או בנוסף, שרות 

לאומי מלא, רקע ועניין 
במעורבות חברתית, 

לימודים בתוכנית מלאה 
לתואר אקדמי .)תואר שני 

נדרש להציג ממוצע תואר  –
 ראשון(.

כיסוי מרבית שכר 
הלימוד  לאורך כל 

שנות הלימודים, 
החל מהתואר  

הראשון ועד 
 דוקטורט.  -לפוסט

חברות בקרן 
אייסף כוללת 

 13 -נוכחות בכ
תוכנית מפגשים ב

עיונית, ליווי אישי 
של צוות התוכנית 
ופעילות קהילתית 

בפרויקט בהיקף 
שעות  4 -של כ

 שבועיות

   5624448-03 כל השנה
hilam@isef.co.il 

Tzippy@isef.co.il \ 
דרך יוצרים קשר  איך נרשמים?

האתר בכתובת הכללית או עם 
מנהלי התוכניות בכל אחד 

מהמוסדות )את רשימת המנהלים 
    ניתן למצוא באתר(.

http://www.isef.org/ 

קרן  -קרן קציר 
אימהות  -רש"י 

חד הוריות 
  בהשכלה גבוהה

 

סטודנטיות שהוכרו 
הוריות, -כאימהות חד

לאומי \בוגרות שירות צבאי
)למעט מקרים חריגים(. 
 בעלות קשיים כלכליים .

מלגת קיום בגובה 
מלגת ₪,  000,6

שכ"ל בגובה 
ומלגת ₪  10,000

סיוע בשיעורי עזר 
והעשרה בגובה 

300,2    .₪ 

מתפרסמים  
 במוסדות הלימוד

דרך האתר. יש  איך נרשמים?
למלא את הפרטים בטופס הבקשה 

 בהתאם להוראות.
 

mailto:maroco26@netvision.net.il
mailto:maroco26@netvision.net.il
http://www.fede-maroc.org/site/index.php?b=506&det=home
http://www.fede-maroc.org/site/index.php?b=506&det=home
http://www.fede-maroc.org/site/index.php?b=506&det=home
http://www.fede-maroc.org/site/index.php?b=506&det=home
http://www.fede-maroc.org/site/index.php?b=506&det=home
http://www.fede-maroc.org/site/index.php?b=506&det=home
http://www.fede-maroc.org/site/index.php?b=506&det=home
mailto:hilam@isef.co.il
mailto:hilam@isef.co.il
mailto:Tzippy@isef.co.il
http://www.isef.org/


  

 
 מלגות לבעלי מוגבלות פיסית

 
 

  קרן נכי צה"ל
 

סטודנטים נכי צה"ל חברי 
ארגון נכי צה"ל, שאינם 

מקבלים מימון שכ"ל 
ממשרד הביטחון )או 

 מקבלים מימון חלקי(.

משתנה )ע"פ אחוזי 
נכות(  ניתן בסוף 

 שנת הלימודים.

 6461612-03 יוני-פברואר 
יש למלא טפסי בקשה למלגה 

במחוז אליו משתייך הנמצאים 
 החבר  .

 -ביטוח לאומי 
מענקים לנפגעי 

  פעולות איבה
 

סטודנטים הלומדים 
לתואר ראשון החל מן 

הסמסטר השני, שהם או 
שאחד מבני משפחתם נפגע 

   טרור.

נכות בדרגות 
שונות של הורה 

 \הסטודנט 
הסטודנט עצמו 

מזכה במלגות 
בגבהים שונים. 

נכה עשוי להיות 
זכאי גם לתשלום 

דמי מחיה בזמן 
לימודים, אם הוא 

שעות  20לומד 
שבועיות לפחות, 

ובהתאם לתנאים 
המוגדרים בחוק 

 ובתקנות.

 8812345-04או  6050*  
פונים למחלקת  איך נרשמים?

 שיקום במוסד ביטוח הלאומי. 

 

קרן פאלינה וד"ר 
  אברהם ברגמן

 

סטודנטים הלוקים בנכויות 
הנובעות משיתוק מוחין, 

או נכויות פיסיות, 
הלומדים במוסדות 

מוכרים להשכלה גבוהה 
 \שני  \לתואר ראשון 

 שלישי.

 israel.co.il-ilan@ilan ספטמבר-יוני :  ₪   000,9 - 000,2
5248141-03     

מורידים טפסי הרשמה באתר 
האינטרנט של איל"ן ושולחים 

 לכתובת המצורפת. 

 

mailto:ilan@ilan-israel.co.il
mailto:ilan@ilan-israel.co.il


  

 

 מלגות לחברי אגודות סטודנטים

 

מלגת איסתא 
ליינס ע"ש 
אלכסנדר גור 

  אריה
 

סטודנטים הלוקחים חלק 
מעורבות חברתית בפעילות 

של התאחדות הסטודנטים 
וחברים בהתאחדות 

 הסטודנטים

-על פי מצב סוציו
 אקונומי.

יש להתעדכן אצל  
התאחדות 

 הסטודנטים.

6093330-03     
  איך נרשמים?

פונים למדור מעורבות חברתית 
 בהתאחדות הסטודנטים

מלגת איסתא 
  ליינס

 

סטודנטים חברים 
בהתאחדות הסטודנטים 

 אקונומי נמוך-סוציובמצב 

יש להתעדכן אצל   ₪ 500,1
התאחדות 

 הסטודנטים.

6093330-03     
office@nuis.co.il 

  איך נרשמים?
פונים למדור מעורבות חברתית 

 בהתאחדות הסטודנטים

מלגת 
קמפוסקארד 
והתאחדות 
 הסטודנטים

 

סטודנטים בעלי כרטיס 
אשראי קפמוסקארד, על 

אקונומי. -בסיס מצב סוציו
המלגה מותנית בהשתתפות 

פעילות למען הסביבה 
בארגון התאחדות 

 הסטודנטים

להתעדכן עם   ₪   000,1
התאחדות 

 הסטודנטים.

03-6093331 : 
osnat@nuis.co.il 
office@nuis.co.il,  

פרטים באתר  איך נרשמים?
 ההתאחדות. 

  

 
 מלגות לחברי הסתדרות עובדים

 

mailto:office@nuis.co.il
mailto:office@nuis.co.il
mailto:osnat@nuis.co.il
mailto:osnat@nuis.co.il


  

  קרן נעמ"ת
 

סטודנטיות לתואר ראשון 
ושני בשנה ב' ללימודים 

במוסדות מוכרים ע"י 
המל"ג, בוגרות שירות 

צבאי ,החברות  \לאומי 
בהסתדרות העובדים. 
עדיפות לסטודנטיות 

 הפעילות בפר"ח

 )שירלי שביט( 6921970-03 דצמבר-אוקטובר  ₪   2000
naamat@naamat.org.il 

 איך נרשמים?

טפסים להגשת בקשה ניתן לקבל  
 בסניפי נעמ"ת ובאתר האינטרנט. 

il/milghttp://www.naamat.org.
ot.php : 

 

      

מלגת יוסף וזהבה 
  וולקר

 

חברי הסתדרות העובדים 
הלאומית )למשך שנה 

 לפחות

שעות  40עד  : ₪   3,000עד 
לטובת הקהילה 

בגופים המאושרים 
ע"י העמותה עד 
לחודש יוני בכל 

 שנה.

     6970381-03 נובמבר-אוגוסט
vaad.leumit@gmail.com   

ממלאים את טופס הבקשה 
ומציגים את כל המסמכים 

 הנדרשים. 

  

 

 מלגות לתארים מתקדמים
 

  מלגת קציר
 

מדענים ישראליים 
מצטיינים בתחומי המדעים 

והטכנולוגיה, בעלי תואר 
ראשון לפחות, אשר יעברו 

את מבחני ההתאמה 
והתחקיר הביטחוני 

לתכנית קליטת  ויצטרפו
מדענים איכותיים במערכת 

המחקר והפיתוח 
 הביטחונית.

מתפרסם במוסדות   
 האקדמיים.

katzir@mod.gov.il   
טפסי הרשמה ניתן  איך נרשמים?

להוריד מהאתר ולשלוח, או לפנות 
למשרד הביטחון ולבקש לקבלם 

 בדואר. 

כתובת אתר אינטרנט לפרטים 
  www.katzir.mod.gov.il נוספים:

 

mailto:naamat@naamat.org.il
mailto:naamat@naamat.org.il
http://www.naamat.org.il/milgot.php
http://www.naamat.org.il/milgot.php
http://www.naamat.org.il/milgot.php
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http://www.katzir.mod.gov.il/


  

קרן  -קרן המר 
הרשות השנייה 
לעידוד מחקרים 
  בתחום התקשורת

 

בעלי תואר שני ודוקטורט 
הכותבים עבודות אקדמיות 

הרלוונטיות לעבודת 
לטלוויזיה הרשות השנייה 

ורדיו ,ובפרט עבודות 
המרחיבות את בסיס הידע 

המחקרי בתחומי 
השידורים והשפעתם על 

 החברה והתרבות בישראל.

₪  40,000עד 
)משתנה בהתאם 

 להצעה

 ()נועה אלפנט 6700254-054 נוב'. -אוג' 
הטפסים והתקנון  איך נרשמים?

נמצאים באתר הקרן. ההגשה 
 ידנית. 

http://www.rashut2.org.il/abou
t_support.asp 

ארגון יוצאי 
  דמשק בישראל

 

סטודנטים לתואר שני 
ושלישי שיגישו עבודות 

מחקר בנושאים הנוגעים 
להיסטוריה, פולקלור, 

מסורת או מורשת יהדות 
 דמשק.

 10000-$ )כ3,000
)₪ 

     6881567-03 עד נובמבר. 
הרשמה באתר: 

http://www.misham.co.il/ : 

http://www.rashut2.org.il/about_support.asp
http://www.rashut2.org.il/about_support.asp
http://www.misham.co.il/
http://www.misham.co.il/


  

 -תכנית בת קול 
  ירושלים

 

סטודנטים לתואר מתקדם 
תואר שני או שלישי( (

המעוניין/ת להשתתף 
חינוכית חדשנית. בתוכנית 

נדרשת היכרות עם תחום 
המחקר שבו ישולב 

הסטודנט. ניסיון בהדרכה/ 
 יתרון. -בחונכות

מלגת פר"ח : 
 ₪( 9,124כפולה )

הסטודנטים 
חונכים ומדריכים 

תלמידים בבית 
הספר, במשימות 

 -חקר שונות 
 170 -מחויבים ב

שעות פעילות. 
מסגרת התוכנית 

כוללת שני מפגשים 
שבועיים בני 

שעתיים בבית 
הספר ופעם בחודש 

שלוש שעות 
נוספות של 

הכשרה, הדרכה 
 ופעילויות צוות.

תחילה יש להגיש  איך נרשמים? אוגוסט-יוני
מועמדות ע"י שליחת קו"ח לכתובת 
האימייל המצורפת, החל 

 יוני .-מהחודשים מאי

מנו הסטודנטים לאחר מכן יזו

לראיונות. תשובות יוחזרו לפני 

החגים. המתקבלים יעברו 

הכשרה כארבעה ימים לפני 

תחילת שנת הלימודים 

 האקדמית . 

, 2341287-054איתי   טלפון:

  5659588-054תומר  

 דוא"ל:

batkol.edu@gmail.com  

 -)נא לכתוב בכותרת המייל 

 (3בתקול

 



  

 

 

אקונומי, -קצרה היריעה מלפרט את כל המלגות הקיימות. חפשו באינטרנט מלגות נוספות לפי תחום לימודים, רקע משפחתי, מצב סוציו
 רקע צבאי, מוסד לימודים וכו'.

 

 בהצלחה! 

 

  יד טבנקין
 

שני או סטודנטים לתואר 
שלישי שיגישו תזה או 

דוקטורט באחד מהנושאים 
הבאים: קיבוץ והתיישבות 

תנועת  \עלייה וקליטה  \
העבודה היהודית בארץ 

 \הגות חברתית  \ובגולה 
מפעלי התנדבות 

 \וסולידריות חברתית 
חינוך )האספקטים 

ביטחון  \החברתיים( 
כלכלה, קרקע  \ושלום 

 ומים בהתיישבות העובדת.

     102או  0שלוחה  5344458-03 דצמבר-ספטמבר  ₪. 3,500-כ :
www.yadtabenkin.org.il     

  איך נרשמים?

טפסי הבקשה מופיעים באתר וכן 
גם כל שאר הפרטים )מס' עותקים, 

 המלצות וכדו'(.

 

http://www.yadtabenkin.org.il/
http://www.yadtabenkin.org.il/

