חוברת מלגות
המכללה האקדמית תל חי
תש"פ
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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 :בחודש יולי  2019ועד  30בחודש אוקטובר . 2019
לסט' חדשים מועד הרשמה כפי שנקבע ע"י מדור מלגות .
את הבקשה יש להגיש במדור מלגות.

מלגת משרד החינוך
זכאים :מיועד לסטודנטים מן המניין לתואר ראשון .סטודנטים להוראה והנדסה אינם זכאים למלגה זו.
סטודנטים תושבי שיקום שכונות יצברו ניקוד יותר גבוה בזכאות למגלה.
כמו כן ,קבלת המלגה מותנית בשכלול הקריטריונים הבאים :מצב כלכלי ,מצב משפחתי ,מספר אחים ואחיות ,גיל,
אזור מגורים ,מגבלות של נכות רפואית ,מגורים ,שירות צבאי/לאומי ,משך הלימודים ,מה לומדים ,היקף סכום החיוב
של שכר הלימוד השנתי ,היקף הסיוע החיצוני ועוד.
גובה המלגה :המלגה של  4000או  6240או . ₪ 12500תלוי ברמת הדרוג של הסטודנט
איך נרשמים? טפסים של מלגת משרד החינוך ניתן לרכוש בחנויות הקמפוס במכללה.
פתיחת הרשמה :
ההרשמה הינה לרוב במהלך חודש דצמבר (טרם נקבע תאריך פתיחת ההרשמה לשנת תש"פ)
כתובת /טלפון /אתר אינטרנט
טלפון1700-505-885 :
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קרן "אלרוב"-אלפרד אקירוב
קריטריונים לקבלה לתוכנית :
 סטודנטים אשר הינם דור ראשון להשכלה גבוהה בארץ (לשני ההורים אין תואר אקדמאי)
ועולים חדשים.
 צעירים שהתקבלו ללימודי תואר ראשון/לימודי תעודה באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה
המוכרים ע"י המל"ג.





צעירים המתחילים את שנת לימודיהם הראשונה באוקטובר .2019
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 (מידת ההתאמה תיבדק).

מה נדרש :השקעה והצלחה בלימודים ) ממוצע של 70ומעלה(
התנדבות בקהילה בתחום החינוך שעתיים בשבוע או  56שעות שנתיות
לשמור על קשר ולהשתתף באירועי הקרן
פרטים על המלגה :שכר לימוד של עד  ₪ 10,000בשנה ) מיועד ללימודי תואר ראשון(
שכר לימוד שנתי של לימודי תעודה
ליווי צמוד למשך הלימודים
באופן חריג –סטודנט/ית שנה א' יכול להגיש בקשה למלגה .המעומדות למלגה תבחן ע"ב סוציו' (סיכוי
לקבלת מלגה רק למי שנתוניו הסוציו' קשים).
הרשמה לתש"פ (הרשמה מוקדמת)1.3.19-31.5.19 -
ניתן למצוא פירוט באתר האינטרנט של הקרן www.alrovfund.org.il

ה.י.א.ס בישראל
הרשמה לתוכנית המלגות של היא"ס ישראל לשנת תש"פ תתקיים להערכתנו בין התאריכים  1באוגוסט  2019עד 6
בספטמבר 2019על ידי מילוי טופס הרשמה למלגה שיעודכן באתר זה בתקופת ההרשמה.
מי זכאי להגיש מועמדות?
המועמדות הכללית פתוחה בפני סטודנטים שעלו מכל מדינה בעולם החל מ  1בינואר  2008וכן בפני סטודנטים
שעלו מאתיופיה ,החל מ .1.1.1990
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דרישות סף אקדמיות
המלגה מיועדת לתלמידי אוניברסיטאות ומכללות ,לרבות בתי ספר להנדסה ,סיעוד ,מחשבים ,מדעים או כל תכנית
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.
.2נותרה למועמד לפחות שנת לימודים אקדמית מלאה לפני סיום לימודיו.
כיצד פונים?
על מנת להירשם למלגה יש למלא "טופס הרשמה למלגה" ולשלוח אותו באמצעות האתר בלבד .בתום מילוי הטופס תופיע
רשימה של מסמכים שיש לשלוח למשרדנו.

מלגות לסטודנטים עולים חדשים (ונדה וקרל להר ז"ל)
מלגת הקיום לעולים חדשים ע"ש ונדה וקרל להר ז"ל מעניקה מלגות לסטודנטים ללא תמורה.
המלגות המוענקות הן בשווי  ,₪ 10,800כאשר הסטודנט מקבל את המלגה ב 9 -פעימות (כל פעימה בשווי
.)₪ 1,200
המלגה מיועדת לסטודנטים אשר עלו לארץ ב 10 -השנים האחרונות  ,או לסטודנטים ממוצא אתיופי אשר עלו
לארץ ב 15 -השנים האחרונות.
איך נרשמיםhttps://www.gov.il :
תאריך הרשמה :נובמבר 15 -דצמבר 2019

עמותת ידידות טורונטו
התכנית מבקשת לעודד באמצעות מלגות את כניסתם של גברים חרדים למסלולי לימוד אקדמיים ,וזאת על מנת
שבסיום לימודיהם יתאפשר להם להשתלב בעבודה בה קיים פוטנציאל להכנסה גבוהה.
זכאים :לתכנית המלגות ללימודי תואר ראשון:
א .גברים חרדים אשר למדו בישיבה קטנה ובישיבה גבוהה .בכלל אלה נמצאים גם מי שהפסיקו את לימודי הקודש
שלהם בישיבה גבוהה או בכולל אברכים לפני לא יותר מאשר שלוש שנים.
ב .נשים חרדיות נשואות ובוגרות תיכונים של רשת בית יעקב.
גובה המלגה :מלגת שכר לימוד עד  7000ש"ח או עד  9,300ש״ח לשנה למשך  3שנים (תלוי בתנאים האישיים).
המלגה ניתנת עבור כל תחומי הלימוד לתואר ראשון .קיימת אפשרות למלגות קיום ללומדים מקצועות הנדסה,
מחשבים ומדעי הטבע.
פעילות תמורת המלגה :אין חובה תמורת המלגה
איך נרשמים? שליחת טפסים (לקבלת הטפסים אפשר לפנות במייל או בטלפון)
פתיחת הרשמה לשנת הלימודים תש"פ:
סמסטר א'
קישור לאתר:
http://www.ff-yt.org
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מלגת קמ"ח
מלגות לסט' לתואר ראשון או שני ,בוגר/ת מוסד חרדי.


על הסטודנט להיות בוגר ישיבה קטנה או תיכון בפיקוח חרדי (כפי המוגדר באתר משרד החינוך ,נכון לשנת
הגשת המועמדות )בארץ ,ומחזיק ת.ז .ישראלית.



על הסטודנטית להיות בוגרת תיכון בפיקוח חרדי (כפי המוגדר באתר משרד החינוך ,נכון לשנת הגשת
המועמדות )בארץ ,ומחזיקה ת.ז .ישראלית.



הסטודנט אשר לומד לתואר ראשון/שני בפעם הראשונה ואינו עושה תואר ראשון/שני נוסף.
כמה מקבלים?
מועמדים שעומדים בכל התנאים ונמצאים בסדר העדיפות התקציבית ולומדים תואר ברמה א' או ברמה ב'
(כפי שמופיע בטבלה המצורפת מטה) יזכו למענק של עד  ₪ 7,000בתואר ראשון ,או עד  ₪ 9800לתואר
שני ,עבור כל שנת לימודים תקנית ,החל מהשנה בה הגישו את הבקשה.
פרטים מלגאים ניתן למצוא באתר האינטרנטhttps://keren-kemach.org/ .

קרן קז"ז דלאל
מהם התנאים למלגה?
בכדי לקבל מלגות לסטודנטים ,עליכם לעמוד בתנאים הבאים:


לימודים לתואר ראשון (בלבד) בשנה"ל תש"פ( .סטודנטים אשר יחלו את לימודיהם בשנה"ל תש"פ אינם
זכאים למלגה מטעם הקרן)



לימודים במוסד להשכלה גבוהה בישראל באחד מהתחומים הבאים :רפואה ,לימודי הנדסה ,מדעים
מדוייקים וחינוך.



אזרח ותושב מדינת ישראל.



יש להציג תעודה המעידה על סיום או ביצוע של שירות צבאי או שירות לאומי ,או פטור הניתן מסיבות
רפואיות בלבד ,או לימודי עתודה לקראת שירות צבאי .יתר המסמכים הנדרשים מפורטים בטופס המצ"ב.



המלגה מיועדת לחיילים משוחררים או לסט' שביצעו שרות לאומי .



אין חובה לבצע פעילות חברתית.

האם ישנה עדיפות לתנאים נוספים?
התנאים אשר פורטו לשם קבלת מלגות לסטודנטים ,הם תנאי הרף אשר קבעה הנהלת הקרן .עם זאת ,הקרן
שומרת לה את הזכות לתעדף את מקבלי המלגות על פי קריטריונים נוספים – כגון מקום מגורים ,מצב סוציו-אקונומי
במשפחה ועוד.
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מהו גובה המלגה?
סכום המלגה איננו קבוע ,מאחר שהנהלת הקרן קבעה כמדיניות כי המלגות שיחולקו לא יהיו בסכום מוגדר מראש,
אלא יחולקו ע"פ קריטריונים ושיקולים פנימיים השמורים להנהלה.
מועדים  :הרשמה בחודש יוני  2020באתר הקרן באינטרנט .

מלגות ומענקים לחיילים משוחררים  /שרות לאומי
הקרן לעידוד השכלה גבוהה בפריפריה
במסגרת התיקון לחוק קליטת חיילים משוחררים ,התשע"א 2011-הוקמה קרן לעידוד השכלה גבוהה .הקרן תעניק
הטבה בגובה שכר לימוד אוניברסיטאי עבור שנת הלימודים הראשונה לתואר בוגר.

תנאים כלליים:
שרות סדיר בצה"ל  /שירות לאומי /שירות אזרחי
המענק מיועד רק לסטודנט/ית שנכון לתאריך ההרשמה למכללה לשנה א' טרם מלאו  5שנים מיום השחרור שלו/ה מהשרות
הסדיר.

משך שירות עפ"י הנדרש בתקנות החוק:
א .חיילים וחיילות ששוחררו בכבוד .
ב .בוגרי שירות לאומי שהשלימו לפחות  23חודשי שירות .
ג .בוגרי שירות אזרחי שהשלימו  12חודשי שירות.
סטודנטים הלומדים באוניברסיטאות ,ובמוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י המועצה להשכלה גבוהה ,שאינם
נמנים עם המוסדות בפריפריה המזכים בשנת לימודים ראשונה חינם.
גובה המענק -מענק עד כ ( ₪ 10,100מימון בגובה שכ"ל בסיסי לשנת תש"פ)

מלגת ממדים ללימודים


נועד ליוצאי צבא לוחמים בלבד שהתגייסו מ1/7/2013

סיוע ללימודי תואר אקדמי לחיילים משוחררים.
נוע ד לעודד ולאפשר לחיילים משוחררים ללמוד תואר אקדמי או מקצוע ובכך לרכוש השכלה או מיומנויות ,שיסייעו
להם להשתלב באופן מיטבי בחיים האזרחיים.
פרטים מלגאים באתר הקרן להכוונת חיילים משוחררים או במוקד הקרן .03-7776770
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קרן הישג
פרטים על המלגה
זכאים:
חיילים משוח ררים שהוכרו כחיילים בודדים .וילמדו לתואר ראשון במוסדות המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה,
חוץ מהאוניברסיטה הפתוחה .המלגה מיועדת ללימודי תואר ישראלי בלבד ולא ללימודי תעודה (הנדסאי וכו').
תחילת לימודים תוך שנתיים מהשחרור .
גובה המלגה :המלגה כוללת מימון מלא של שכר הלימוד לתואר ראשון (גם במכללות לא מתוקצבות) ,ובנוסף
 ₪ 2,000לחודש דמי קיום.
פעילות תמורת מלגה :תמורת המלגה יש לבצע  130שעות התנדבות בשנה ,להעביר פעם בשנה מכתב ותמונה
לתורם ולהשתתף בכל אירועי הקרן .וכן לעמוד בדרישות האקדמיות.
איך נרשמים? ההרשמה דרך האתר .תשובות ינתנו בחודש ספטמבר.
קרן הישג מסייעת במלגות לתואר שני רק למי שלמד את התואר הראשון בחו"ל ,עלה ארצה ,שירת בצה"ל לפחות
שנה וחצי ומתחיל ללמוד בארץ את לימודי התואר השני.
פתיחת הרשמה  1 :במרץ 2019
סיום הרשמה:
 30ביוני 2019
כתובת /טלפון /אתר אינטרנט
דוא"לkeren@heseg.com :
טלפון03-5445731 :
פקס :פקס03-7113101 .
כתובת :שדרות רוטשילד  46תל-אביב 66883
קישור לאתר
/http://www.heseg.com

מלגות קרן גרוס
חלוקת המלגות של הקרן מתמקדת באוכלוסיות יעד שנקבעו ע"י מועצת הנאמנים ובהם :חיילים בודדים ,תושבי
.הפריפריה ,חרדים ,בני העדה האתיופית ,בני מיעוטים ועולים.
רב המלגאים משתתפים בתוכניות התנדבותיות בתחומי חינוך וחברה ,המהוות עוד מסגרת המלווה את המלגאי
במהלך לימודיו .התנדבות מלגאים בקהילותיהם בפריפריה תורמת ליצירת מנהיגות מקומית מעורבת.

מי זכאי להגיש בקשה?
מועמדים אשר עונים על הקריטריונים של אחת מתוכניות הסיוע המוצעות ופרטיהם מפורטים באתר קרן גרוס
באינטרנט.
הרשמה :יש להירשם באתר קרן גרוס באינטרנט מחודש אוק' ועד .31/12/19

קרן אימפקט
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זכאים:
חיילים משוחררים:
.1
.2
.3
.4

סיימו שרות צבאי מלא ותקין ששירתו במערך הלוחם (לוחמים או תומכי לחימה) ,עד דרגת סגן (עד שנתיים
בקבע).
תחילת הלימודים עד  5שנים משנת השחרור מצה"ל.
המלגה מיועדת למימון שכר לימוד לקראת תואר ראשון במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או
לימודי תעודה במוסד המוכר על ידי משרד העבודה/החינוך.
המלגה על בסיס מצב סוציו-אקונומי קשה.

גובה המלגה 4,000$ :לכל שנת לימוד ,בהתאם למשך התואר .התשלום מועבר ישירות לחשבון הבנק של המועמד
ב  3תשלומים.
פעילות תמורת המלגה 130 :שעות התנדבות לקהילה בכל שנת לימוד ,ב  15ארגוני התנדבות איתם הקרן
עובדת.
איך נרשמים? באתר של אימפקט תחת "מועמדים" ,שם משתמש -תעודת זהות ,סיסמא – מס' אישי בצה"ל.
פתיחת הרשמה לשנת הלימודים תש"פ
 1במרץ 2019
סיום הרשמה לשנת הלימודים תש"פ
 30במאי 2019

הערה :גם סטודנטים שנה א' במכללה העונים לכל הקריטריונים יוכלו להגיש בקשה למלגה
בין התאריכים .1/3-30/5
קישור לאתר
http://www.fidf.org/impact

מידע על מלגות נוספות ניתן למצוא באתר האינטרנט של הקרן להכוונת חילים
משוחררים .
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מלגות המסווגות עפ"י מוצא עדתי

ארגון יוצאי 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 –ההרשמה בדר"כ נפתחת ב  1/10ומסתיימת
בתאריך .15.12
טפסי בקשה ניתן למלא באתר האינטרנטwww.irgun-jeckes.org :

קרן מכבים -ליוצאי איראן ויוצאי אתיופיה
מלגה ליוצאי איראן -מיועדת לסטודנטים 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.
מלגה ליוצאי אתיופיה -סטודנטים הלומדים לימודים לתואר אקדמי (תואר ראשון)  ,לסט' ששירתו בצבא או שרות
לאומי (שנה אחת לפחות),גיל מירבי .30מצב סוציו' נמוך.
גובה המלגה :ניתן לקבל מענק או הלוואה.
פעילות תמורה המלגה :אין
הרשמהwww.maccabim.org :

הרשמה לתש"פ :הרשמה תחל בתחילת חודש ינואר (ההרשמה לרוב נסגרת בסוף חודש פברואר).
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קרן מלגות על שם ויסאם חמיס
זכאים :סטודנטים מיעוטי יכולת מכלל קהילות ישראל החל משנה א' של התואר הראשון (ניתן להגיש את הבקשה
למלגה בכל שנה בתואר) .כל שנה הקרן משנה את החוגים ,המגמות שזכאים לקבלת המלגה.
רשאים להגיש בקשה למלגה במגמות הבאות :הנדסת מחשבים  ,עבודה סוציאלית ,כלכלה  ,הנדסת מזון .
גובה המלגה :עד .₪ 3000
פעילות תמורת המלגה :התנדבות קהילתית במוסד ציבורי של  60שעות במהלך שנת הלימודים.
הרשמה :ניתן להוריד את טופס הבקשה דרך אתר הקרן באינטרנט.
דרכי התקשרות :דוא"לinfo@wisam-fund.org -
תאור המלגה :קרן מלגות סיוע ללימודים גבוהים לערבים ויהודים הנזקקים לסיוע כלכלי .הקרן מקדמת את החינוך
בחברה ואת הדו קיום בין שני העמים.
פרטים נוספים על המלגה ניתן למצוא באתר הקרן באינטרנט.
ההגשה בקשה :בדר"כ בחודש פברואר .
לגבי פרטים נוספים יש להתעדכן באתר הקרן באינטרנטhttp://www.wesam-fund.org/contact.html .
מספר מקבלי מלגה בממוצע בשנה150 :

מלגת ִארתקא לתואר ראשון לבני החברה הערבית ,דרוזית וצ'רקסית
הרשמה למלגה פתוחה עבור סטודנטים שנה א' לתואר ראשון מהחברה הערבית ,דרוזית וצ'רקסית .הזוכים במלגה
יבחרו על פי מצב סוציואקונומי ודירוג תחום הלימודים של הסטודנט .כל סטודנט אשר יזכה במלגה יקבל ₪ 10,000
בשנה הראשונה והשנייה ללימודיו ו ₪ 5,000בשנים התקניות הנותרות לתואר (ולא יותר מארבע שנים).
*על כל שנת עבודה שתשלימו במקום העבודה הנכם זכאים למלגת עידוד של ( ₪ 5000לתקופה של  3שנים .סה"כ
.)₪ 15,000
כדי להציג מועמדות למלגה:
פרטים ומידע על הגשת מועמדות ניתן למצוא באתר האינטרנט של הקרן .
תקופת הרישום למלגה לתש"פ :ככל הנראה בתחילת חודש ינואר .
נא להתעדכן באתר הקרן באינטרנט.
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ארגון אמריקה למען יוצאי אתיופיה
פרטים על המלגה
זכאים :סטודנטים אשר לומדים באחת מחמשת האוניברסיטאות ובתי הספר לסיעוד בלבד כמו כן סטודנטים
למקצועות יישומיים במכללות ברמה גבוהה.
החל משנת הלימודים השנייה לתואר ראשון ,בעלי ממוצא  75ומעלה.
גובה המלגה :משתנה בהתאם לתרומה.
פתיחת הרשמה :
כל השנה
כתובת  /טלפון  /אתר אינטרנט
דוא"לnacoej@netvision.net.il :
טלפון. 02-6245104 :

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 :

מלגה מטעם קרן הוואקף המוסלמי
הגשת בקשה לתמיכה כספית מטעם קרן הווקף .קהל היעד של המלגה הוא סטודנטים הלומדים
במוסדות אקדמאיים מוכרים בישראל.
המלגה המוצעת היא בהיקף של עד  30%משכר לימוד האוניברסיטאי המאושר ע"י המועצה
להשכלה גבוהה.
תנאי הסף לקבלת המלגה:
* סטודנט/ית מהעדה המוסלמית.
* לימודי תואר ראשון בהיקף של לפחות  12שעות לימוד במוסד אקדמי מוכר ע"י המלגה.
קבלת מלגה מותנית בהתאמה לאחד מהקריטריונים הבאים:
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 מצב סוציו אקונומי נמוך על פי תצהיר שימולא על ידי עובד/ת סוציאלית או לשכת הרווחההמקומית.
 סטודנטים הלומדים אחד מהמקצועות הנ"ל :הנדסה ,מדעים מדויקים ,כלכלה ,מנהל עסקים,פסיכולוגיה ,רפואה ומקצועות פרא רפואיים (למעט רוקחות) ,הוראת אומנות.
 במשפחת הסטודנט/ית יש סטודנטים נוספים ללימודי תואר ראשון (מקרבה ראשונה).* מספר המלגות הינו מצומצם.
ההרשמה לתש"פ -להתעדכן באתר האינטרנט .

קרן המלגות לסטודנטים דרוזים וצ'רכסים
משרד החינוך -לשכת הממונה על החינוך הדרוזי והצ'רכסי
רקע :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
.
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

ועד העדה היהודית ספרדית חיפה
זכאים :בן /בת להורים בני עדות המזרח ,תושבי חיפה בלבד הלומדים במוסד אקדמי מוכר ,לאחר שירות צבאי
(רצוי ,לא חובה).
גובה המלגה : 1000-1500ש"ח (תלוי בכמות).
פעילות תמורת מלגה :אין.
איך נרשמים ?לקבלת טפסים יש להגיע למשרדי הקרן.
מועד הרשמה  :בדר"כ בחודשים אוקטובר-נובמבר
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כתובת :אחד העם  14חיפה 31047
טלפון04-8621578 :

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.

מועד הגשת הבקשה לשנת תש"פ :בדר"כ החל מחודש ספטמבר ועד .30/11
אתר אינטרנט: http://www.aaci.org.il
דוא"ל Canada-Scholarship@aaci.org.il

מלגות לסטודנטים בני העדה הנוצרית







עמותת פורום גיוס העדה הנוצרית תעניק מלגות סיוע לסטודנטים נוצרים לתואר ראשון.
מלגות בסך  ₪ 1500כל אחת יוענקו לסטודנטים/יות בני/ות העדה הנוצרים הלומדים לתואר ראשון או
למסלול הנדסאי במוסדות המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה ,או ע"י אחד ממשרדי הממשלה.
המלגות מיועדות ליוצאי כוחות הביטחון והשירות הלאומי .עדיפות תינתן למי שהתנדב ופעל לטובת
השתלבות בני העדה הנוצרית בחברה הישראלית.
את טופסי הבקשה והקריטריונים ניתן לבקש במיילinfo@cecisrael.org :
את הבקשות יש להגיש לרוב עד לתאריך סוף חודש ספטמבר( .פרטים באתר האינטרנט)
בקשות שיוגשו לאחר תאריך זה לא יתקבלו.

13

קרן יניב




מהי מלגת קרן יני"ב ליוצאי תימן?
סיוע לסטודנטים יוצאי תימן במצב סוציו-אקונומי נמוך ,קרן יני"ב מעניקה מדי שנה  50מלגות,
כשכל אחת מהן היא בגובה  500ש"ח .המלגה ניתנת לסט' בשנתם האחרונה לתואר ראשון.
איך ניתן להגיש מועמדות?
על מנת לקבל את המלגה יש לפנות ישירות לקרן-
שדרות המעפילים  ,33תא דואר  ,9196תל אביב,
טלפון.03-5376680 :
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מלגות מעורבות חברתית
עמותת איילים
עמותת איילים מעניקה מלגות לימודים למתגוררים באחד מכפרי איילים בנגב או בגליל בתמורה להשתלבות
בפעילות חברתית.
כל סטודנט/ית בעמותה מקבל/ת מלגה כוללת על סך  10,000ש"ח .כמו כן הסטודנט מקבל מגורים מוזלים באחד
מכפרי איילים.
זכאים :סטודנטים שסיימו שרות לאומי/צבאי מלא הלומדים באחד המוסדות שמוכרים ע"י המל"ג.
פעילות תמורת המלגה :תכנית לקבלת מלגה מלאה –  300שעות שנתיות של עשייה למען הקהילה הכוללת6 :
שעות שבועיות של עשייה ממוקדת במוקד פעילות ו  100-שעות שנתיות ליוזמות ופרויקטים.
הרשמה :באתר העמותה תחת "הצטרפות לעמותה" http://ayalim.org.il .

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 :דרך אתר פרח באינטרנט ,ההרשמה נפתחת ב .1.9.19

פרויקט סחל"ב
תאור המלגה:
 יישום של חוק עידוד מעורבות סטודנטים ביוח"א (יום לימודים ארוך) משרד החינוך והתרבות. בתמורה למילגת לימודים מחוייבים הסטודנטים לקיים פעילות חינוכית בהיקף של  4שעות שבועיות. פעילויות הסטודנטים יהוו חלק ממערכת השעות הקבועה של בית הספר  /גן כחלק מיום הלימודים ("שעותרוחב").
 פעילות הסטודנטים הינה פעילות העשרה ולא תחליף או תגבור של אנשי המקצוע בביתה ספר  /גן ,ומהווה משאבנוסף התורם למוסד החינוכי.
* מי זכאי להגיש מועמדות?
סטודנטים הלומדים לתואר ראשון (לא לימודי תעודה) במוסד מוכר להשכלה גבוהה.
הרשמה לתוכנית דרך אתר סחלב ,ולאחר מכן הרשמה למיונים עצמאית דרך האתר.
* גובה מלגת סחלב:
 60%משכר הלימוד האוניברסיטאי באותה שנה .
ההרשמה :ההרשמה נפתחת בדר"כ ב  1/5ומסתיימת תוך כחודש
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פרויקט חינוך לפסגות
סטודנטים  -הצטרפו אלינו ל'חינוך לפסגות'!
מה כוללת פעילות הסטודנטים?
• הדרכת שיעורים חווייתיים בתחומי החשיבה המתמטית ,כישורי שפה ואנגלית.
• הדרכת חוגי העשרה וסדנאות במגוון תחומים  -טיולים ,אומנות ,ספורט ועוד.
• שיעורים פרטיים בקבוצות קטנות במגוון מקצועות :לשון ,מתמטיקה ,אנגלית ,שפה ,ספרות ועוד.
• הנחיית סדנאות להורים בנושאים שונים.
• ליווי פרויקטים למען הקהילה ושיעורי העצמה.
היכן ומתי הפעילות?
• בחצור הגלילית ובקצרין .הפעילות מתקיימת בתוך בתי הספר ,בשעות אחה"צ ,אחת לשבוע 4 ,שעות הדרכה.
• המלגה על סך  6,000ש"ח תמורת  130שעות.
• ניתן לבצע שעות נוספות ולהשתתף בפעילות קיץ תמורת שכר.
פרטים נוספים :באתר האינטרנט של הקרן.

מלגות התאחדות הסטודנטים
זכאים :סטודנט שעבר ראיון אישי והכשרה.
גובה המלגה.₪ 5000-6000 :
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).
פרויקט מחשבים ועוד....

הרשמה :מילוי טפסים אישים באתר התאחדות הסטודנטים הארצית.
דרכי התקשרות :מזכירות התאחדות הסטודנטים .דוא"לoffice@nuis.co.il :
טל. 03-6093330 :
הגשת בקשה למלגה  :תחל בחודש ספטמבר.
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מלגת תוצרת הארץ
מלגת פעילות בקרית שמונה או חצור .מדובר בפעילות בקהילה של  8שעות שבועיות (סה"כ כ  240שעות )
במהלך התואר או לפניו עוברים לגור בערים בפריפריה הגיאו-חברתית ,הופכים לחלק פעיל מהקהילה המקומית ויוצרים
סביבת חיים משמעותית.
במסגרת התכנית הסטודנטיאלית מקבל כל משתתף מלגה (לטובת שכר לימוד ודירה) עד . ₪ 16,000בתמורה ,נדרש
מהסטודנט לקחת חלק בשלושה תחומים מרכזיים:
א .מגורים בעיר
ב .השתתפות בערב קהילה אחת לשבוע
ג .הובלת מיזם חברתי יחד עם חברי הקהילה בהתאם למיפוי צרכים עירוני
מיועד לסט' המתחילים שנה א' ולסטודנטים קיימים בעלי יתרת לימודים של שנתיים לפחות .
ההרשמה באתר האינטרנט  ,הרשמה החלה בחודש מאי .2019

מלגת פעילות –כפר סטודנטים בקבוץ שמיר
שחר ,רשת קהילות סטודנטים לשינוי חברתי ,הוקמה כדי לקדם צמיחתן של קהילות סטודנטים אקטיביסטיות ולהוביל
תהליכים של שינוי חברתי ברמה המקומית והארצית.
המלגה כוללת:
🌟לימודים משותפים
🌟קהילה משימתית וחברתית
🌟התמחות באירגונים שונים וברשויות המקומיות
🌟מלגה על סך  10,000ש"ח
רוצים/ות לשמוע עוד?
להרשמה ראשונית >>>
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdcuL0N9_B_P4P3Oo…/viewform
לאתר שלנו ולפרטים נוספים >>>
https://www.hechalutz.com/student
** יום המיונים הראשון יתקיים ב 16.6בקיבוץ שמיר משעות הבוקר ועד אחה"צ
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