חוברת מלגות -המכללה האקדמית תל חי
תש"פ
מלגות לסטודנטים לתואר שני
מלגה סוציואקונומית -מכללת תל חי
מי זכאי להגיש בקשה למלגה:
א.
.1
.2
.3

רשאים להגיש בקשה למלגה סטודנטים בלימודים לתואר העומדים בכל התנאים ההכרחיים הבאים:
סטודנטים בלימודים לתואר בכל חוגי הלימוד במעמד של תלמיד מן המניין או תלמיד על תנאי.
סטודנטים החייבים בתשלום לשכר הלימוד בהיקף שלא יפחת מ  60% -משכר הלימוד הבסיסי לאחר הנחה
בתוספת התשלום לאנגלית ולמרכז התמיכה ,שלימודיהם אינם ממומנים ע"י גורם מוסדי פנימי או חיצוני
למכללה.
סטודנטים שלימודיהם הם במסגרת מספר שנות הלימוד המינימאליות ( התקניות ) שנקבעו למסלול
הלימודים בו הם לומדים ,למעט סטודנטים שלימודיהם הוארכו בהמלצת מרכז התמיכה
בדיסלקטיים ,או גורם מוסמך אחר במכללה.

ב .לא רשאים להגיש בקשה:
 .1סטודנטים במעמד של שומע חופשי.
 .2סטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן בהיקף העולה על  60%מגובה שכר הלימוד
הבסיסי של הסטודנט ע"י גורם חיצוני/פנימי למכללה כגון  :מוסדות ממלכתיים ,ביטוח
לאומי ,קרן השתלמות ועוד ,למעט סטודנטים המקבלים השתתפות במימון הלימודים
מאחד מהמוסדות הבאים :מנהל הסטודנטים שבסוכנות היהודית ,תמיכה של משרד
הביטחון במשפחות שכולות  ,הקרן לקליטת החייל המשוחרר.
המלגה מותנית בביצוע פעילות חברתית ובעמידה בקריטריונים סוציואקונומיים.
תאריך הגשת בקשה למלגה :בהתאם למייל שישלח לכל הסטודנטים בכל שנה.
את הבקשה יש להגיש במדור מלגות.

מלגת נעמ"ת לסטודנטיות
רקע :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 נעמת מעניקה מדי שנה מענקי מחקר לדוקטורנטיות ומלגות לסטודנטיות לתואר ראשון ושני בסך כולל
של . ₪ 400,000
המלגות מוענקות מכספי תרומות ,המגויסים ע"י חברות נעמת ארה"ב וחברות נעמת קנדה.
לתואר ראשון ושני :הקימה נעמת קרן מלגות ממנה נהנות סטודנטיות הלומדות במוסדות המוכרים על ידי המועצה
להשכלה גבוהה.
המלגה ניתנת ללימודים המקנים תואר אקדמי ישראלי בלבד.
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גובה המלגה : 2000ש"ח.
ניתן להגיש בקשה החל משנה ב' ללימודים.
תינתן עדיפות לסטודנטיות הלומדות מקצועות טכנולוגיים  -מדעיים.
בקשות למלגה רשאיות להגיש סטודנטיות חברות נעמת  /ההסתדרות שנה לפחות .
(חברות בנעמ"ת הינה אוטומטית לחברות הסתדרות העובדים הכללית החדשה).
להצטרפות ניתן לפנות למועצת הפועלים (בית ההסתדרות) ביישוב מגורייך הקבוע .
טפסים להגשת מלגה ניתן להשיג באתר ההסתדרות.
מועד הגשת המלגה :החל מאוקטובר ועד סוף חודש דצמבר.
את הבקשה עליך למסור בסניף נעמת במקום מגורייך הקבוע.
לסטודנטיות לתואר שלישי :באוניברסיטאות בישראל המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,נעמת נותנת מענק
מחקר בסך  10,000ש"ח ל  4 -דוקטורנטיות בתחומים הבאים :קידום השיווין בין המינים ,קידום מעמד האישה
ולימודי מגדר .
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה הבינלאומית בנעמ"ת בטלפון03-6921970 :

ה.י.א.ס בישראל
הרשמה לתוכנית המלגות של היא"ס ישראל לשנת תש"פ תתקיים בתאריכים  1באוגוסט עד  6.9.19על ידי מילוי טופס
הרשמה למלגה שיעודכן באתר זה בתקופת ההרשמה( .תקופת הרשמה עשויה להשתנות ,יש להתעדכן באתר אינטרנט)
מי זכאי להגיש מועמדות?
המועמדות הכללית פתוחה בפני סטודנטים שעלו מכל מדינה בעולם החל מתאריך  1.1.2008וכן בפני סטודנטים שעלו
מאתיופיה ,החל מתאריך .1.1.1991
דרישות סף אקדמיות
המלגה מיועדת לתלמידי אוניברסיטאות ומכללות ,לרבות בתי ספר להנדסה ,סיעוד ,מחשבים ,מדעים או כל תוכנית
לימודים אקדמית אחרת המוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
סטודנטים העומדים בתנאים הבאים יהיו רשאים להגיש את מועמדותם למלגה:
 .1סיום של לפחות סמסטר לימודים אחד בישראל (שלא במסגרת לימודי מכינה) של לימודים המוכרים על ידי המועצה להשכלה
גבוהה .לרשימה של לימודים המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה לשנת – 2013יש להכנס לאתר האינט' של הקרן.
.2נותרה למועמד לפחות שנת לימודים אקדמית מלאה לפני סיום לימודיו.
כיצד פונים?
על מנת להרשם למלגה יש למלא "טופס הרשמה למלגה" ולשלוח אותו באמצעות האתר בלבד.

כתובת האתר www.hias.org.il :
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מלגת משרד החינוך
זכאים :סטודנטים לתואר שני זכאים להלוואה בלבד
איך נרשמים? טפסים של מלגת משרד החינוך ניתן לרכוש במשרדי האגודה ובחנויות הקמפוס במכללה.
פתיחת הרשמה :
חודש דצמבר/ינואר בכל שנה
כתובת /טלפון /אתר אינטרנט
טלפון1700-505-885 :

ארגון עולי מרכז אירופה
זכאות להגשת בקשה למלגה:
 .1 שייכות מוכחת לקהילת יוצאי מרכז אירופה:
א .צאצאיהם של עולים מ"חוג התרבות הגרמנית"
(גרמניה ,אוסטריה ,שוויץ הגרמנית והאזורים דוברי הגרמנית בצ'כיה  -לשעבר).
ב .עולים מארצות דוברות גרמנית (גרמניה ,אוסטריה ושווייץ הגרמנית).
 .2 תלמידי תואר ראשון ,משנה שנייה ומעלה ותארים מתקדמים
(לא תינתן מלגה לתלמידי השנה הראשונה ללימודי התואר הראשון).
 .3 מלגה תינתן רק פעם אחת בכל תואר.
 .4 לימודים במוסד המאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 גובה מלגה₪ 3000-7000 :
 פעילות תמורת מלגה 35 :שעות התנדבות למען ארגון יוצאי מרכז אירופה.
 תאריכי הרשמה בשנת תש"פ –לרוב ההרשמה נפתחת ב  1/12ומסתימת
בסוף חודש ינואר.
טפסי בקשה ניתן למלא באתר האינטרנטwww.irgun-jeckes.org :

קרן מכבים -ליוצאי איראן
זכאים :סטודנטים הלומדים לתואר ראשון או שני במוסד אקדמי מוכר ,אשר ביצעו שירות צבאי או לאומי מלא ממוצא
איראני שגילם מעל  30והכנסות הוריהם לא מעל  ₪ 12,000ברוטו.
גובה המלגה :ניתן לקבל מענק או הלוואה.
פעילות תמורה המלגה :אין
הרשמהwww.maccabim.org :

ככל הנראה בדצמ' ,הרשמה בדר"כ עד .1/3
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מלגה של קרן טבקה והקדש דבורה סילין ושמואל היניך עבור יוצאי
אתיופיה
זכאים :סטודנטים יוצאי אתיופיה העוסקים בפעילות חברתית  /ציבורית כלשהי .ועומדים באחד מהקריטריונים הבאים:
א .סטודנטים לתואר ראשון שנה ב' ומעלה בעלי ממוצע ציונים משוקלל של  90ומעלה.
ב .סטודנטים לתואר שני ,בעלי ממוצע ציונים משוקלל של  80ומעלה.
ג .סטודנטים לתואר שלישי.
גובה המלגה :משתנה בהתאם להחלטת התורם.
פעילות תמורת מלגה :כן.
איך נרשמים? באתר האינטרנט.
דוא"ל : milgot@tebeka.org.ilטלפון072-2424622 :פקס 09-8656921 :כתובת :רחוב המלאכה  , 2מתחם עסקים פולג,
ת.ד, 8291 .נתניה 42504

קישור לאתר:
www.tebeka.org.il

קרן חנן עינור -מלגות ליוצאי אתיופיה
קרן חנן עינור מסייעת לסטודנטים ילידי אתיופיה ,בעלי מוטיבציה לרכוש השכלה גבוהה או לימודים מקצועיים.
מטרת הקרן היא להגביר את מעורבותם של הצעירים בחיי הקהילה ובכך להביא לטיפול בבעיותיה ,שילובם בחיי
החברה והכלכלה והקמת מנהיגות אשר תוביל את הקהילה ליתר אחריות ויוזמה.
קריטריונים לקבלת המלגה:
 סטודנטים הלומדים בתואר שני או שלישי סטודנטים בעלי משפחות וסטודנטים חד-הוריים ,המבקשים לרכוש השכלה אקדמאית ולשדרג את לימודיהםומקצועם
 סטודנטים שאינם זוכים לסיוע ממקורות אחרים סטודנטים רווקים בני  27ומעלה ,שאינם מקבלים סיוע ממנהל הסטודנטים סטודנטים הלומדים לתעודת מקצוע לשם הבטחת תעסוקתם והשתלבותם המקצועית סטודנטים 'פורצי-דרך' בקהילה בתחום לימודיהםגובה המלגות נקבע בהתאם לצרכיו של הסטודנט והתקדמותו בלימודים.
http://www.kerenaynor.org.il/content.aspx?id=1146&lang=HE
טלפון02-5631419 :
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הקרן לקידום החינוך ליוצאי עיראק בישראל
זכאים :סטודנטים יוצאי עיראק עד דור שלישי הלומדים לתואר ראשון /שני /דוקטורט.
גובה המלגה :הקרן מסייעת בהלוואה שאינה נושאת ריבית בסכום של  1000 -800דולר (לפי שער הדולר).
פעילות תמורת מלגה :אין.
איך נרשמים? על הסטודנט להתקשר והקרן תשלח לו את הטפסים .לאחר מילוי הטפסים יש לשלוח אותם חזרה
לקרן בדואר.
הרשמה להלוואה  :בחודשים אוק'-ינואר.
כתובת /טלפון /אתר אינטרנט
דוא"לkidom33@017.net.il :
טלפון03-7517161 :
איש קשר :אורלי
קישור לאתר
לקרן אין אתר אינטרנט

האגודה לטיפוח חברה ותרבות מורשת יהדות תימן
האגודה מעניקה מדי שנה מלגות לסטודנטים הלומדים באוניברסיטאות ובמכללות בישראל.
הבקשות למילגה נבחנות על ידי ועדה מיוחדת של האגודה שחברים בה אנשי אקדמיה ואנשי ציבור.
הקריטר יונים לקבלת המלגה הם רקע סוציו אקונומי ומצויינות אקדמית .כמו כן ,יש אפשרות לקבלת מלגה לתארים
מתקדמים.
יצירת קשר:
אתר המלגה http://www.teman.org.il/node/7630
טלפון09-8331325 :

קרן המלגות לסטודנטים דרוזים וצ'רכסים
משרד החינוך -לשכת הממונה על החינוך הדרוזי והצ'רכסי
רקע :קרן המלגות לסטודנטים דרוזים וצ'רקסים מטעם משרד החינוך תחלק בשנה"ל תש"פ מלגות לסטודנטים
הדרוזים והצ'רקסים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה.
הקריטריונים להקצאת מלגות:
1.סטודנט הלומד לקראת תואר ראשון ,שני או שלישי במוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ .
2.תהיה העדפה לסטודנטים הלומדים מקצועות נדרשים ולתארים מתקדמים
3.תהיה העדפה לסטודנטים בעלי מצב סוציואקונומי נמוך (מותנה בהמצאת אישור מלשכת הרווחה המאושר ע"י
הפיקוח במשרד הרווחה ,בהמשך ידרשו מסמכים נוספים ע"פ הצורך) .
4.סטודנט המשתתף בפרוייקט מעורבות חברתית יקבל מלגה דרך האוניברסיטה ולא זכאי להגיש בקשה למלגה זו
.
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מועד הרישום :ההרשמה דרך האתר בדר"כ בחודש דצמבר.
לאחר ההרשמה על הסטודנט לשלוח את האישורים הרשומים למטה לכתובת הבאה (לא באמצעות פקס) תוך 3
שבועות מיום ההרשמה באינטרנט.
טלפון :לבירורים נוספים ניתן לפנות ללשכת הממונה על החינוך הדרוזי והצ'רקסי  04 - 8632500 : -או 8632658
– 04
אתר אינטרנט http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ChinuchDruzi

העמותה הדרוזית למדעים מנהיגות ומצוינות
מעניקים מלגות סיוע לסטודנטים דרוזים מצטיינים (ממוצע מצטבר כ  80ומעלה) אשר לומדים את המקצועות
הבאים :
מדעים  :מתמטיקה  ,פיזיקה  ,ביולוגיה  ,כימיה
מדעי רפואה
הנדסה
כלכלה ראית חשבון ומנהל עסקים ,
ושהמלגה מיועדת לסטודנטים של תואר ראשון שנה ב' ולמעלה (בכדי שיהיה להם ממוצע מצטבר של שני
הסמסטרים של לימודי שנה א') לסטודנטים של תואר שני  ,ולסטודנטים של תואר שלישי .
מועד הגשה בדר"כ ביולי ,להתעדכן באתר הקרן.
כמו כן :העמותה הדרוזית למדעים מנהיגות ומצוינות גאה להכריז על רצונה להעניק את המלגה גם לסטודנטים
דרוזים מצטיינים הלומדים תואר ראשון שנה א' אשר לומדים אותם מקצועות  :מדעים  ,מדעי רפואה  ,הנדסה ,
כלכלה ראית חשבון ומנהל עסקים ,בתנאי שהשיגו ממוצע  80ומעלה בלימודי סמסטר א' ,

לכל שאלה או בירור 04-9566220 :

קרן המלגות לסטודנטים בעלי אזרחות קנדיתAACI
המלגות מיועדות לסטודנטים לתואר ראשון ותארים מתקדמים בעלי אזרחות קנדית .
גובה המלגה ₪ : 3000לאזרחי ישראל נושאי אזרחות קנדית ,סטודנטים אשר עלו ארצה במהלך חמש השנים
האחרונות זכאים למלגה בגובה .₪ 1500
דרישות המלגה וטפסים חשובים:







מילוי טופס הבקשה
הוכחה לאזרחות קנדית וישראלית
שירות צבאי או לאומי מלא
אישור קבלה למוסד אקדמי מוכר בישראל
אישור על תשלום שכ"ל
אישור על השתתפות בפעילות במסגרת פר"ח.
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מועד הגשת הבקשה לשנת תש"פ :לרוב החל מחודש ספטמבר ועד נובמבר
כתובת :בית עולי אמריקה ,ת.ד  ,2517נתניה 42122
אתר אינטרנט: http://www.aaci.org.il
דוא"ל Canada-Scholarship@aaci.org.il

קרן מלגות יד טבנקין
קרן המלגות של 'יד טבנקין' תעניק מלגות עידוד בסך  4,000ש"ח לעבודות מחקר בתחומים אלו:





קיבוץ והתיישבות שיתופית בארץ.
תנועת העבודה הציונית בארץ ובתפוצות.
תנועות נוער ציוניות בארץ ובתפוצות.
קבוצות שיתוף ,קומונות וקבוצות ייעוד בארץ ובעולם.

יתקבלו מחקרים הכתובים בשיטות מחקר שונות ועוסקים במגוון נושאים הקשורים לתחומי המחקר שצויינו ,כגון:
 התיישבות ותכנון יישובי.
 חברה ,מגדר וסולידריות חברתית.
 תרבות ,אמנות והגות.
 כלכלה ,חקלאות ותעשייה.
 שותפות וקואופרציה.
 חינוך ותנועות נוער.
 ביטחון ושלום.
המלגות מיועדות לתלמידים לתואר שני ושלישי ולחוקרים עצמאיים ,וייקבעו על-ידי ועדה אקדמית.
פרטים מלגאים באתר האינטרנט.

פר"ח פרויקט חונכות
זכאים :פר"ח מיועד לסטודנטים הלומדים באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות.
גובה המלגה :הפעילות בפר"ח מזכה את הסטודנטים במלגה בסך  ₪ 5200עבור  120שעות פעילות ובנוסף החזר
נסיעות עד לגובה חצי חופשי חודשי.
פעילות תמורת המלגה :כן .ישנו מגוון חונכויות אישיות ופרויקטים קבוצתיים שמוצעים.
הרשמה :תיפתח ב , 1.9.19הרשמה דרך אתר פר"ח באינטרנט.
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מלגות התאחדות הסטודנטים
זכאים :סטודנט שעבר ראיון אישי והכשרה.
גובה המלגה 6000 - ₪ 5000 :ש"ח.
פעילות תמורת המלגה 120 :שעות פעילות בין החודשים נובמבר-יוני .
באחד מהפרויקטים הבאים:
הפרויקט הלאומי-בירור זכויות ניצולי שואה ותיעוד סיפורם האישי.
פרויקט חונכות-מערך חונכות לגמלאים בדרך של מתן הרצאות לא פורמאליות.
תיאטרון קהילתי (מיועד לסטודנטים מתחום אומנויות הבמה).
חינוך לאומנות (מיועד לסטודנטים מתחום האומנות).
ועוד...
הרשמה :מילוי טפסים אישים באתר התאחדות הסטודנטים.
דרכי התקשרות :מזכירות התאחדות הסטודנטים.
טל. 03-6093330 :
ההגשה בין התאריכים :גיוס הסטודנטים יחל בחודש ספטמבר.
אתר אינטרנט:
/http://www.nuis.co.il

הערה :מומלץ לבדוק באתר התאחדות הסט' הארצית על קרנות נוספות למלגות (
 )/http://www.nuis.co.ilובאתר האינטרנט.
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