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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  06% -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  06%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. 1.8.2614-36.16.14 :למעט סטודנטים שהתקבלו ללימודים במועד מאוחר יותר ,מועד
אחרון לקבלת הבקשה .26.11.14
את הבקשה יש להגיש במדור מלגות.

מלגות קרן רש"י קציר
המלגות מיועדות לסטודנטים שהחלו את לימודיהם במכללה השנה .

תכנית מלגות קציר של קרן רש"י הפועלת עם סטודנטים ובשבילם ,שמה לה למטרה לאפשר לקבוצות אוכלוסייה
ייחודיות לרכוש השכלה אקדמית ,ללוותם ולתמוך בהם ,כך שיראו בהתפתחותם האקדמית בסיס לפריצת דרך אישית
ולשינו מהותי בהמשך חייהם ,תוך כדי השתלבותם בעשייה חברתית משמעותית.
מלגות במסגרת התוכנית:
קציר קלאסי  -מלגה לסטודנטים יוצאי אתיופיה ,יוצאי קווקז ודרוזים הלומדים במכללות בפריפריה .המלגה בגובה
 0666-0666שקלים מלגת קיום +תקציב לשיעורי עזר והעשרה .על הסטודנט לתת  4שעות בקהילה וכן להשתתף
בכנסים ולעמוד בדרישות האקדמיות.
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קציר מנהיגות  -מלגה לסטודנטים לאחר שירות צבאי  /לאומי ,בעלי צרכים כלכליים מובהקים ,בעלי רצון להשפיע על
החברה בארץ .המלגה בגובה  0066-16666שקלים מלגת קיום  +מימון שיעורי עזר והעשרה .על הסטודנט להשתתף
בסדנאות פעילות בקהילה ,בכנסים ולעמוד בדרישות האקדמיות.מסגרת הפעילות היא  106שעות בשנה .יש לעבור
ראיון של נציג קרן רשי .יש צורך להוכיח ניסיון קודם בפעילות חברתית.

אמהות חד הוריות בהשכלה גבוהה  -מלגה לסטודנטיות אמהות חד הוריות ,בוגרות שירות צבאי  /לאומי במצב סוציו
אקונומי נמוך .המלגה בגובה  0666שקלים מלגת קיום  +מלגת שכר לימוד מלא  +תקציב לשיעורי עזר והעשרה .על
הסטודנטית לעמוד בדרישות האקדמיות.
השכלה גבוהה בקרב בוגרי כפרי נוער ופנימיות  -מלגה לסטודנטים בוגרי כפרי נוער ופנימיות אשר לומדים לתואר
בתחום הנדסאי ,מהנדס ומדעים .המלגה בגובה של עד  12666שקלים .על הסטודנט להתנדב בקהילה בהיקף של 4
שעות שבועיות .
פרטים נוספים ניתן לקבל אצל שולי ספיר ,רכזת היחידה למעורבות חברתית ,בית קנדה.

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  2614תשע"ה.
צעירים ששירתו בצה"ל שירות מלא ותקין או שהתנדבו לשירות לאומי/אזרחי.
סטודנטים שאינם מקבלים/יקבלו מלגת לימודים נוספת העולה על  06%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(
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שכר לימוד שנתי של לימודי תעודה
ליווי צמוד למשך הלימודים
הרשמה לתשע"ו (הרשמה מוקדמת)1.3.10-31.0.10 -
לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי הקרן  03 -3200023שלוחה 101
או במייל neta@alrov.co.il
ניתן למצוא פירוט באתר האינטרנט של הקרן www.alrovfund.org.il
ההרשמה למלגה נעשית באמצעות טופס מקוון באתר ולא ע"י שליחת טפסים בפקס.

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 . ₪ 466,666
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.
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 בלבד.
(חברות בנעמ"ת הינה אוטומטית לחברות הסתדרות העובדים הכללית החדשה).
להצטרפות ניתן לפנות למועצת הפועלים (בית ההסתדרות) ביישוב מגורייך הקבוע .
טפסים להגשת מלגה תוכלי להוריד באמצעות לחיצה על הקישור :טופס בקשת מלגה לאחר מילוי הטופס והוספת
המסמכים הנדרשים בו ,עליך למסור אותו בסניף נעמת במקום מגורייך הקבוע.
מועד הגשת המלגה :החל מאוקטובר ועד סוף חודש דצמבר.
את מסמכים הנדרשים עליך למסור בסניף נעמת במקום מגורייך הקבוע.
לסטודנטיות לתואר שלישי :באוניברסיטאות בישראל המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,נעמת נותנת מענק
מחקר בסך  01,111ש"ח ל  4 -דוקטורנטיות בתחומים הבאים :קידום השיווין בין המינים ,קידום מעמד האישה
ולימודי מגדר .
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה הבינלאומית בנעמ"ת בטלפון63-0221206 :
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ה.י.א.ס בישראל
הרשמה לתוכנית המלגות של היא"ס ישראל לשנת תשע"ה תתקיים בתאריכים  3באוגוסט עד  26בספטמבר  2614על ידי מילוי
טופס הרשמה למלגה שיעודכן באתר זה בתקופת ההרשמה.
*המידע הנ"ל מיועד לגברים ולנשים כאחד
מי זכאי להגיש מועמדות?
המועמדות הכללית פתוחה בפני סטודנטים שעלו מכל מדינה בעולם החל מתאריך  1.1.2660וכן בפני סטודנטים שעלו
מאתיופיה ,החל מתאריך .1.1.1226
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 – 2613יש 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 .בתום מילוי הטופס תופיע
רשימה של מסמכים שיש לשלוח למשרדנו.
כתובת למשלוח :היא"ס ישראל ,רח' צייטלין ,1תל אביב .04200

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  0666ש"ח או עד  2,366ש״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 תשע"ה
סמסטר א'
סיום הרשמה לשנת הלימודים תשע"ה
סמסטר א'
0

קישור לאתר

/http://toar.org.il

הפדרציה הציונית הדרום אפריקאית
בכדי לסייע לסטודנטים שלומדים בישראל לימודים האקדמיים ,תלפד מעניק מספר מלגות לימודים שנתיים ,בסכום של
 0666ש"ח דרך תוכנית פר"ס מלגת ההתנדבות -החברתית של תלפד.
במסגרת התוכנית סטודנטים יוכלו לקחת חלק באחד מן המסלולים:
סיוע בקליטה של עולים מבוגרים בארץ :הסטודנטים מסייעים לעולים להיקלט בארץ צורה חלקה ולשפר את
העברית שלהם
"אח/ות גדול/ה" :סיוע לילדים ולמתבגרים שחווים קשיי קליטה בארץ וזקוקים לדמות מודל שתתמוך בתהליך
הקליטה בארץ .הסטודנטים מסייעים לתלמידים עולים להיקלט במערכת החינוך הישראלית ,עוזרים בשיעורי בית,
הכנה לבגרויות וכדומה.
סיוע לאנשים בעלי צרכים מיוחדים.
ליווי ותמיכה לקשישים.
במהלך התוכנית סטודנטים חונכים  2שעות בשבוע בין החודשים נובמבר עד יוני ,סה"כ  84שעות חונכות .ישנן 2
הדרכות מקצועיות במהלך שנת הפעילות סה"כ  8 ,שעות.
שעות ההתנדבות וההדרכות המקצועיות מסתכמים ב  42שעות במהלך השנה האקדמאית- .
למידה נוסף או להורדת טפסי ההרשמה נא ביקרו את אתר האינטרנט שלנו  www.telfed.org.ilאו שלחו דואר
אלקטרוני לpras@telfed.org.il -
מועדי הרשמה :בין החודשים מאי-אוג'.
איך נרשמים? דרך אתר האינטרנט או במייל המצורף (שם ניתן גם לקבל פרטים נוספים).
טלפון19-0446001 :
פקס19-0446002 :
כתובת :רחוב שברץ  09/0רעננה 43202
קישור לאתר www.telfed.org.il

קרן מרטין גהל
פרטים על המלגה:
זכאים:
מיועד לסטודנטים מן המניין.
קריטריונים:
א .סיום לימודים על תיכוניים
ב .לימודים למקצוע תעשייתי
ג .יוצאי צבא
ד .בעלי מצוקה כלכלית
ה .מאזור פריפריה
0

ו .נכות
ז .בקשות עם פניה אישית לקרן
ח .בקשות מתמחות באסמכתאות
ט .בקשות בהמלצת חונך/עו"ס
י .בקשות לסטודנטים שלא קיבלו מלגה ממקור אחר
איך נרשמים? בקשות בכתב בפנייה אישית לקרן.
פתיחת הרשמה לשנת הלימודים תשע"ה
ועדת המגלות מתכנסת באפריל וספטמבר ויש לשלוח את הבקשות עד חודש לפני
סיום הרשמה לשנת הלימודים תשע"ה
ועדת המגלות מתכנסת באפריל וספטמבר ויש לשלוח את הבקשות עד חודש לפני
כתובת /טלפון /אתר אינטרנט
טלפון13-9265090 :
פקס13-9265042 :
כתובת :קרן מלגות ע"ש מרטין גהל
רחוב מרטין גהל  ,9קרית אריה ,פתח תקווה ,מיקוד 49502

מלגת איסתא ליינס ע"ש אלכסנדר גור אריה ז"ל
פרטים על המלגה
זכאים:
o
o
o

סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה ולוקחים חלק בפעילות של מעורבות חברתית של התאחדות
הסטודנטים.
חברים בהתאחדות הסטודנטים בישראל בלבד.
מצב סוציואקונומי.

גובה המלגה :על פי מצב סוציו -אקונומי.
איך נרשמים? לפנות למדור מעורבות חברתית בהתאחדות הסטודנטים.
פתיחת הרשמה לשנת הלימודים תשע"ה
בתחילת מאי
סיום הרשמה לשנת הלימודים תשע"ה
להתעדכן עם התאחדות הסטודנטים
כתובת /טלפון /אתר אינטרנט
מדור מעורבות חברתית התאחדות הסטודנטים:
טלפון13-6193331 :
פקס13-6193330 :
איסתא
טלפון13-0000355 :
פקס13-0000356 :
כתובת :מנורת המאור  2ת"א60442 ,

0

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.
גובה המלגה :עד .₪ 3666
פעילות תמורת המלגה :התנדבות קהילתית במוסד ציבורי של  06שעות 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 באינטרנטwww.wesam-fund.org .
מספר מקבלי מלגה בממוצע בשנה106 :
טלפון64-0080021 :

מלגת אִ רתקא 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 ₪ 16,666
בשנה הראשונה והשנייה ללימודיו ו ₪ 0,666בשנים התקניות הנותרות לתואר (ולא יותר מארבע שנים).
*על כל שנת עבודה שתשלימו במקום העבודה הנכם זכאים למלגת עידוד של ( ₪ 0666לתקופה של  3שנים .סה"כ
.)₪ 10,666
כדי להציג מועמדות למלגה:
פרטים ומידע על הגשת מועמדות ניתן למצוא באתר האינטרנט של הקרן .
תקופת הרישום למלגה לתשע"ה הינה בין התאריכים  0.1.2614-23.1.2614בלבד.
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מלגת משרד החינוך
זכאים :מיועד לסטודנטים מן המניין לתואר ראשון /שני .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  4666או . 0246תלוי ברמת הדרוג של הסטודנט (דרגה א' וב') .דרגה ג' :הלוואה בסך
 0,666ש"ח.
איך נרשמים? טפסים של מלגת משרד החינוך ניתן לרכוש במשרדי האגודה ובחנויות הקמפוס במכללה.
פתיחת הרשמה לשנת הלימודים תשע"ה :
אוקטובר /נוב'
סיום הרשמה לשנת הלימודים תשע"ה :
 31/12/14או כל תאריך אחר ,כפי שיתפרסם באותה שנה.
כתובת /טלפון /אתר אינטרנט
דוא"ל משרד ראשי:
owl@education.gov.il
טלפון0011-515-225 :

פרטים על קרנות נוספות ניתן למצוא באתר התאחדות הסטודנטים:
http://www.nuis.co.il
ובאתר האינטרנט.

2

מלגות ומענקים לחיילים משוחררים  /שרות לאומי
הקרן לעידוד השכלה גבוהה בפריפריה
במסגרת התיקון לחוק קליטת חיילים משוחררים ,התשע"א 2611-הוקמה קרן לעידוד השכלה גבוהה .הקרן תעניק
הטבה בגובה שכר לימוד אוניברסיטאי עבור שנת הלימודים הראשונה לתואר בוגר החל מתשע"א.
תנאים כלליים:
שחרור מצה"ל משרות סדיר  /שירות לאומי /שירות אזרחי החל מה.1.1.2616-
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.
מגורים בפריפריה ביישוב הכלול בחוקי פיתוח הנגב והגליל ,ב 0-שנים מתוך  0השנים שקדמו ללימודים
האקדמאיים.
סטודנטים הלומדים באוניברסיטאות ,ובמוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י המועצה להשכלה גבוהה ,שאינם
נמנים עם המוסדות בפריפריה המזכים בשנת לימודים ראשונה חינם.
גובה המענק ₪ 16,128 -לשנת תשע"ד

קרן הישג
פרטים על המלגה
זכאים:
חיילים משוחררים 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
(לדוגמא :השתחררת ב  ,2668למדת שנתיים במכינה ,יש אפשרות להגיש מועמדות למלגה עד שנת .)2612
גובה המלגה :המלגה כוללת מימון מלא של שכר הלימוד לתואר ראשון (גם במכללות לא מתוקצבות) ,ובנוסף
 ₪ 2,666לחודש דמי קיום.
פעילות תמורת מלגה :תמורת המלגה יש לבצע  136שעות 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 לשנת הלימודים תשע"ד
 1במרץ 2614
16

סיום הרשמה לשנת הלימודים תשע"ד
 36ביוני 2614

ההרשמה למלגת קרן הישג הסתיימה .ההרשמה תיפתח שוב בתאריך 0.3.2104
ההרשמה לתשע"ו נפתחה ותמשך עד 31/6/05
כתובת /טלפון /אתר אינטרנט
דוא"לkeren@heseg.com :
טלפון13-5445030 :
פקס :פקס13-0003010 .
כתובת :שדרות רוטשילד  46תל-אביב 66223
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.

קרן אימפקט
ההרשמה לשנת תשע"ה הסתיימה
פרטים על המלגה
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  4שנים 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.
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גובה המלגה $4,666 :לכל שנת לימוד ,בהתאם למשך התואר .התשלום מועבר ישירות לחשבון הבנק של המועמד
ב  3תשלומים.
פעילות תמורת המלגה 136 :שעות התנדבות לקהילה בכל שנת לימוד ,ב  10ארגוני התנדבות איתם הקרן
עובדת.
איך נרשמים? באתר של אימפקט תחת "מועמדים" ,שם משתמש -תעודת זהות ,סיסמא – מס' אישי בצה"ל.
פתיחת הרשמה לשנת הלימודים תשע"ו
תחילת חודש מרץ 2610
סיום הרשמה לשנת הלימודים תשע"ו
 36ביוני 2610
כתובת /טלפון /אתר אינטרנט
דוא"לimpact@awis.org.il :
טלפון102-201-2026 :
פקס13-5464201 :
כתובת :מחלקת מלגות .רח' ויצמן  ,61ת.ד ,20010
תל אביב 62055
קישור לאתר
http://www.fidf.org/impact

מלגת מפעל הפיס -מלגה חד שנתית




המלגה חד שנתית הינה בסך של  ₪ 16,666ותוענק לכלל הסטודנטים ,הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה במהלך
כל אחת משנות הלימוד וכל אחד מהסמסטרים וזאת על מנת לעזור לאוכלוסיות רבות ומגוונות במימון שנת לימודים
אחת לרבות סטודנט שכבר החל לימודיו.
 651המלגות הנוספות ישרתו מס' מטרות עיקריות:
הרחבת מספר מקבלי המלגות מכל הסוגים באופן שאינו מקטין את מספר המלגות המלאות.
הענקת האפשרות לכלול אוכלוסיות נוספות שעד כה לא נמצאו זכאיות לקבלת מלגה כמו :סטודנטים לתואר ראשון
שאינם שנה ראשונה ,סטודנטים שמתחילים ללמוד בסמסטר אביב וצעירים ומבוגרים כאחד ,קידום מקצועות
שתקופת הלימודים שלהם עולה על  3שנים (כגון :הנדסה ,רפואה וכדומה) ועזרה ליותר סטודנטים בהשלמת
לימודיהם.
חלק מהותי של פרויקט מלגות הפיס הינו הקניית ערכים חברתיים של נתינה לקהילה ,לכן בדומה לתנאי קבלת
המלגות השנתיות הקבועות ,קבלת המלגות החד פעמיות על סך  16,666ש"ח במסלול החדש מחייבת גם היא כל
סטודנט המקבל מלגה לתרום לקהילה  4שעות שבועיות בהתאם לנוהלי המלגה.
פרויקט זה מתקיים בשיתוף עם עמותת "ידידים למען הנוער והחברה" ,אשר מרכזת ומתפעלת את מערך
ההתנדבות של הסטודנטים ומקיפה מגוון של פעילויות בתחומי החינוך ,הרווחה והחברה.
פרטים מלגאים באתר מפעל הפיס באינטרנט.
ההרשמה למלגה לשנת תשע"ה – בחודש ינואר 2105
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קרן מלגות "אביבה אלוירה אילן" ליוצאי חיל השריון
הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים מטפלת באיתור סטודנטים למלגת "קרן אביבה אלוירה אילן"
המלגה מוצעת לחיילים משוחררים סטודנטים (חיילים שטרם חלפו  0שנים מיום שחרורם משירות סדיר) המצטיינים
בלימודיהם ואשר שירתו בחיל שריון(.מי שנבחרו כמצטיינים במוסד הלימודים)
המלגה שתוענק ,למי שיימצאו זכאים ,הינה בסך של  0,666-0,666ש"ח בשנה עד תום הלימודים ולא יותר משלוש
שנים.
במידה וידוע לכם על סטודנטים מצטיינים (קיבלו מלגת הצטינות מהמוסד) שהינם חיילים משוחררים העונים לתנאי
המלגה ,אודה לכם על פרסום המידע על מלגה זו והפנייתם להרשמה אל כתובת מיילhelp.milga@gmail.com -

מלגות ליוצאי סיירת צנחנים – קרן זאביק ז"ל
סטודנטים בוגרי סיירת הצנחנים ,המתכננים ללמוד או לומדים באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
הנכם רשאים להגיש מועמדות למלגת קרן זאביק לסטודנטים שהתחלו 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).
על המועמד לשלוח קורות חיים בצרוף אישור רישום ללימודים ,אישור על שרות בפלס"ר צנחנים ,המלצת מפקד וכל מסמך
אחר שתומך בבקשה .חשוב לציין פרטי קשר הכוללים טלפונים ,כתובת וכו'.
את המסמכים יש לשלוח לכתובת:
קרן זאביק הרימון 12
עשרת00808 ,
אין מגבלה על מספר הפעמים שמועמד רשאי להגיש בקשה ,בין אם הוא זכה במלגה או לאו.
הגשת המועמדות לשנת הלמודים תשע"ה  2614/10 -עד לתאריך .31.8.2614

עמותת שועלי שמשון – ליוצאי סיירת גבעתי
עמותת שועלי שמשון מעניקה מלגות ללימודים אקדמאים לחיילי היחידה כחלק מפרוייקט "שחרור קל".
איך מגישים בקשה למלגה?
את הטופס לבקשת המלגה (ניתן לקבל בעמותה) יש לשלוח בצירוף אישור קבלה ללימודים בדואר רשום והמלצות
(במידה ויש).
בנוסף תקבל העמותה מהיחידה מידע נוסף לגבי מהלך השירות של מבקש המלגה .מידע זה תקבל העמותה
ישירות מהיחידה .אין צורך לצרפם לבקשה.
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יש להגיש את הטפסים עד לסוף חודש פברואר בשנת הלימודים הראשונה .במידה ולא הספקת לשלוח בתאריך
הנ"ל בקש אישור מהעמותה.
הקריטריונים להגשת בקשה:
 שירות מלא ביחידת שועלי שמשון מצב כלכלי לא עברו  3שנים מתאריך השחרור נכונות להתנדב  4שעות שבועיות (סה"כ  166שעות)הענקת מלגה והיקפה תלויה בתרומות שהתקבלו בעמותה ובמצב הכלכלי של שאר מגישי הבקשה .העמותה
שואפת להעניק מלגות על סך  0,666-16,666ש"ח (תלוי בתרומות שיתקבלו)
קבלת מלגה מגורם אחר אינה פוסלת קבלת מלגה אלא במידה ומגיש הבקשה קיבל פטור מלא משכר הלימוד,
במקרה זה קבלת מלגה תלויה בשיקולי העמותה.
לפרטים והגשת בקשה יש ליצור קשר עם עמותת השועל ,רחוב נגבה  2/0רמת גן  ,02348טלפון152- :
 ,4040512פקס.63-0232364 :

מלגה ע"ש סגן אלוף אליעזר דינאי– ליוצאי חיל התותחנים
מלגה המיועדת לחיילים משוחררים אשר שירתו בחיל התותחנים ,בתנאי שאינם מקבלים מלגה מגורם אחר .סכום
המלגה  16,666שח.
להגשת בקשה יש להיכנס לאתר הקרן להכוונת חיילים משוחררים ותחת הפרסום לגבי השכלה אקדמית-מלגות-קרן
האפוטרופוס הכללי נמצא המידע וכן קישור להגשת בקשה למלגה.

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

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₪ 3666-0666 :
 פעילות תמורת מלגה 30 :שעות התנדבות למען ארגון יוצאי מרכז אירופה.
 תאריכי הרשמה בשנת תשע"ה –1/12/14-31/1/10
טפסי בקשה ניתן למלא באתר האינטרנטwww.irgun-jeckes.org :
למידע נוסף:

yulia@beit-horim.org.il

hagar@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  36והכנסות הוריהם לא מעל  ₪ 12,666ברוטו.
גובה המלגה :ניתן לקבל מענק או הלוואה.
פעילות תמורה המלגה :אין
הרשמהwww.maccabim.org :

ניתן להגיש בקשות חדשות החל מחודש דצמבר 1024
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קרן רוקייה ביאדסה למען סטודנטים ערבים
מלגת תמיכה בסטודנטים הערביים
תאור המלגה :הקרן מעניקה תמיכה כספית לסטודנטים ערביים ,במיוחד העניים ,מכל העדות בארץ ,כולל את אלה
הלומדים בחו"ל .היא גם עוסקת בעידוד להשכלה גבוהה ,מתן ייעוץ בבחירת מקצוע אקדמאי בתחומים השונים,
סיוע בלימודים בבתי ספר יסודיים ,והכנת פרוייקטים בתחום החינוך ע"י סטודנטים ומתמחים.
מספר מקבלי מלגה בממוצע בשנה40 :
מועד הגשת הבקשה בתשע"ה :
1/11-10/12
פרטי התקשרות
רח' אל-מוסתשפה ,ליד תחנת המשטרה ,באקה אל-גרבייה טלפון64-0382023 :

אבוקה לחינוך – ברית יוצאי בוכרה
אודות מילגת לימודים:
לסטודנטים עולים בני העדה הבוכרית.
קריטריונים נוספים:
המועמד הינו ממוצא :בוכרי.
מועד אחרון להגשת בקשות:
ניתן להגיש בקשות לקבלת מלגת לימודים לרוב בחודשים ספט'-אוק'.
פרטי קשר:
כתובת :רח' הקונגרס  ,2פינת עליה ,תל-אביב 00644
טלפון63-0323448 :

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  00ומעלה.
גובה המלגה :משתנה בהתאם לתרומה.
פתיחת הרשמה :
כל השנה
כתובת  /טלפון  /אתר אינטרנט
דוא"לnacoej@netvision.net.il :
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טלפון. 12-6245014 :
פקס12-6245012 :
כתובת :רחוב אגריפס 42
ירושלים 94310

מלגת הילרד פאהן -מלגה ליוצאי אתיופיה
מלגות הילרד פאהן מוענקות לסטודנטים יוצאי אתיופיה שלומדים במסלול לתואר ראשון בעבודה סוציאלית ,במדעי
המדינה ,בסטטיסטיקה ,בכלכלה ומנהל עסקים.
המעוניינים להגיש מועמדות נדרשים להגיש טופס לבקשת המלגה ולצרף אליו אישור לימודים ,קורות חיים ומכתב
בקשה.
את הבקשה יש לשלוח במייל או לאגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה ברחוב פייר קוניג  ,28ירושלים ,מיקוד
.23402

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  20ומעלה ,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.
ניתן לקבל פרטים במייל office@kerenaynor.org.il
טלפון62-0031412 :
פקס103-2-0001230 :

10

מלגות לעולים – "ארצי שלי" – קרן לעולים
עולים מחבר העמים ומאתיופיה שמתגוררים בנתניה ,והם תלמידי תיכון או סטודנטים הלומדים
באוניברסיטאות ובמכללות ברחבי הארץ ,רשאים לשלוח בקשה למלגה מקרן העולים
.This land is mine – Olim fund

לטופס בקשת המלגה יש לצרף המלצות בנוגע לחשיבות מתן המלגה ולכלול את תיאור המצב הסוציו-
אקונומי של המשפחה ואת יכולות הלמידה של מבקש המלגה.
את הטפסים יש להגיש לכתובת המפורטת להלן:
• לידי משה שמיר ,רח' סמילנסקי  86נתניה .42433
• ארצי שלי קרן לעולים ,ת"ד  ,2200נתניה .42122
טלפון62 - 8010601 :
פקס62 - 8322320 :
מועד הגשת הבקשה :עד סוף דצמבר
מועד קבלת התשובה :סוף דצמבר

ארגון עולמי של יהודים יוצאי לוב
המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לקראת תואר ראשון ,תעודת הנדסאים או הכשרה מקצועית ,שלפחות אחד
מהוריהם הוא יוצא לוב .קבלת המלגה מותנית במספר שעות התנדבות שבועיות בפעילות חברתית בקהילה.
יצירת קשרhttp://www.livluv.org.il :

ארגון יוצאי דמשק (סוריה) בישראל
פרטים על המלגה
זכאים :יוצאי דמשק הלומדים לתואר במוסד אקדמי מוכר.
גובה המלגה :משתנה.
פעילות תמורת המלגה :תלוי בהחלטת ועדת המלגות.
איך נרשמים? פרטים ומילוי טפסים באתר.
פתיחת הרשמה לשנת הלימודים תשע"ה
פרסום באתר על פתיחת הרשמה אחרי חגי תשרי של אותה שנה.
סיום הרשמה לשנת הלימודים תשע"ה
 10בינואר 2610
כתובת /טלפון /אתר אינטרנט
טלפון13-6220560 :
פקס13-6221120 :
קישור לאתר
/http://www.misham.co.il
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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  1666 -866דולר (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 :
טלפון13-0500060 :
כתובת :מגדל התאומים  ,0ז'בוטינסקי  33רמת גן .מיקוד52500 :
איש קשר :אורלי
קישור לאתר
לקרן אין אתר אינטרנט

קרן יני"ב
הקרן מעניקה מלגות לסטודנטים נזקקים יוצאי תימן .גובה המלגה כ – .₪ 066
יש להגיש בקשה אישית למשרדי הקרן  :שדרות המעפילים , 33ת.ד 2120 .תל אביב.
טלפון63-0300086 -

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  36%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:
 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 לתשע"ה עד .22/0/14
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קרן המלגות לעולי הולנד וצאצאיהם
המלגה מיועדת לסטודנט אשר הינו עולה מהולנד ,או הינו בן/בת של עולה מהולנד ,או הינו נכד/נכדה של עולה
מהולנד והינו לומד לימודים על-תיכוניים במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או ע"י משרד ממשלתי.
פרטים נוספים :באתר האינטרנט של הקרן /http://www.milga-nl.org.il
ההרשמה לשנת תשע"ה נסגרה ב 30/02/04

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 תשע"ה 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
לאחר ההרשמה על הסטודנט לשלוח את האישורים הרשומים למטה לכתובת הבאה (לא באמצעות פקס) תוך 3
שבועות מיום ההרשמה באינרטנט.
טלפון :לבירורים נוספים ניתן לפנות ללשכת הממונה על החינוך הדרוזי והצ'רקסי  64 - 8032066 : -או 8032008
 64אתר אינטרנט : http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units

העמותה הדרוזית למדעים מנהיגות ומצוינות
מעניקים מלגות סיוע לסטודנטים דרוזים מצטיינים (ממוצע מצטבר כ  86ומעלה) 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 תשע"ה36/0/2614 -
26

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  86ומעלה בלימודי סמסטר א' ,

לכל שאלה או בירור  14-9566221 :או במייל amuta77@gmail.com :

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 :אוקטובר-נובמבר
כתובת :אחד העם  14חיפה 31640
טלפון64-8021008 :

התאחדות יוצאי טורקיה בישראל
סיוע לסטודנטים יוצאי טורקיה
תאור המלגה :המילגה תינתן ליוצאי טורקיה אשר יכולים להביא אישורים על כך .כמו כן ,המלגה תינתן על בסיס
מצב סוציו-אקונומי.
פרטי התקשרות:
רוטשילד  ,24בת ים ת.ד  3302טלפון63-0082230 :
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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 .₪ 1066
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 תשע"ה :החל מחודש ספטמבר  2614ועד 10/11/14
כתובת :בית עולי אמריקה ,ת.ד  ,2010נתניה 42122
אתר אינטרנט: http://www.aaci.org.il
דוא"ל Canada-Scholarship@aaci.org.il
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מלגות המסווגות עפ"י תחום לימודים
קרן מלגות ע"ש אברהם הרצפלד
קרן סטיפנדיות לחינוך חקלאי ע"ש אברהם הרצפלד
זכאים  :הקרן מעניקה מלגות ללימודי חקלאות והוראת המדעים לבני ההתיישבות העובדת ,המאוגדים במרכז
החקלאי :תנועת המושבים ,הקיבוץ הארצי ,התק"מ ,העובד הציוני ובני חקלאי המושבות המאוגדים במרכז החקלאי
בלבד.
כתובת :המרכז החקלאי ,שד' שאול המלך  8ת.ד 46616 .תל אביב .01466
מועד הגשה :מתחילת ספטמבר עד תחילת ינואר.
יש לעקוב אחרי פרסומי הקרן בעיתוני ההתיישבות :קו למושב ,הדף הירוק והקיבוץ .בדרך כלל בחודש ספטמבר.
מלגות תתקבלנה בכתב בלבד.

קרן המלגות של התאחדות יוצאי פולין ובית לוחמי הגטאות
זכאים :סטודנטים שכתבו עבודות הקשורות לנושא השואה והשלכותיה על החברה והעולם ,מלחמת העולם השנייה
וכן בנושאי ציונות .ניתן לצרף לעבודה חוות דעת של המרצה/מעריך העבודה .העבודות הראויות תזכינה במלגות
לאחר ההגשה ולאחר שנבדקו.
גובה המלגות :עבודת תזה לתואר שני  2666 -ש"ח עבודה סמינריונית  1666 -ש"ח נא לפנות בדואר לבית לוחמי
הגטאות לקרן מלגות.
כתובת :בית לוחמי הגטאות ,ד.נ .גליל מערבי .20226
טלפון : 04-9958022 ,אניה קופייב.
פקס : 04-9958007.
דוא"ל : akopaev@gfh.org.ilאו בכתובת.melagot@gfh.org.il
אתר אינטרנטwww.gfh.org.il :

מלגות חברת חשמל "עתיד נאור"
זכאים :מיועד לסטודנטים איכותיים מאוכלוסיית הפריפריה והמיעוטים שהם סטודנטים להנדסה
(חשמל/מכונות/אזרחית /מחשבים) ומדעים (כלכלה/ראיית חשבון/מדעי המחשב) בסוף שנה ב'.
גובה המלגה :המלגה כוללת שכר לימוד מלא בתמורה לעבודה בהיקף של  32שעות חודשיות.
מענק חודשי בסך  1,066ש"ח במשך  12חודשים.
איך נרשמים? פרטים מלאים ניתן לראות באתר.
פתיחת הרשמה לשנת הלימודים תשע"ד
לבדוק באתר האינטרנט של החברה
כתובת /טלפון /אתר אינטרנט
דוא"לyaronh1@iec.co.il :
טלפון14-6342214 :
( 152-3990696ירון)
קישור לאתר
www.israel-electric.co.il
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עתידים לתעשייה ולמגזר העיסקי
לתושבי הפריפרייה
תאור המלגה :עתידים לתעשייה ולמגזר העסקי הינה תוכנית המאתרת צעירים מצוינים מהפריפריה הגיאוגרפית
והחברתית בישראל ומסייעת להם לרכוש השכלה אקדמית איכותית במוסדות להשכלה גבוהה ולהוות מאגר של
אנשי מקצוע איכותיים לקהילת העסקים ולתעשיות המובילות בישראל.
בפרוייקט זה לוקחות חלק חברות מהתעשייה המאמצות סטודנטים תומכות ומלוות אותם כלכלית ולימודית,
מעסיקות אותם בחופשות ומציעות להם חוזה העסקה הולם עם סיום לימודיהם.
הסיוע הכלכלי לכל סטודנט/ית כולל :מלגה למימון שכר לימוד ,דמי מחייה חודשיים ,שכ"ד מעונות ,מחשב אישי נייד,
חניכה חברתית ואקדמית.
פרטי התקשרות
ברקת ( 11בית קארו) ת.ד  ,12102הרצליה פיתוח טלפון62-2060620 :

קרן מלגות יד טבנקין
קרן המלגות של יד טבנקין מעניקה מלגות עידוד בסך ( $1666בשקלים) כל אחת לעבודות מחקר ועיון.
נוהל הענקת המלגות
·הנהלת יד טבנקין היא המנהלת את קרן המלגות ·.נושאי מלגות מתפרסמים לאחר חגי תשרי בכל שנה ·.
המלגות נקבעות על ידי ועדה חיצונית משותפת ליד טבנקין ולאונ' תל אביב ·.המלגות מיועדות לעבודות מחקר
בלבד לתלמידי תואר שני או שלישי ולחוקרים ·.כל מועמד למלגה יגיש את טפסי המלגה ,הצעת מחקר הכוללת
ראשי פרקים וביבליוגרפיה והמלצות של מנחה המחקר ומורים או של מומחים בנושא הנדון · .על כל החומר להיות
מוגש ב 4-עותקים .בקשה שלא תגיע ב 4-עותקים לא תידון בועדה ·!!ניתן להגיש בקשות עד  31.12בכל שנה ·.
אדם שבקשתו לא אושרה בעת הגשתה הראשונה ,רשאי להגישה שנית בשנה אחרת ·.הפניות לקבלת מלגה
מועברות לועדת המלגות ,לעיון ולהמלצה ·.מקבל המלגה יציין בעת הדפסת מחקרו שהחיבור הסתייע במלגה על
שם מטעם יד טבנקין ·.מקבל המלגה ישלח עותק אחד מן החיבור לספריית יד טבנקין ·.על מקבל המלגה לשלוח
דו"ח ביניים על מצב התקדמות מחקרו כאשר יתבקש לעשות זאת על ידי ועדת המלגות.
נושאי המלגות
·קיבוץ והתיישבות · עלייה וקליטה ·תנועת העבודה היהודית בארץ ובגולה ·הגות חברתית ·מפעלי התנדבות
וסולידריות חברתית ·חינוך (האספקטים החברתיים ·)ביטחון ושלום ·כלכלה ,קרקע ומים בהתיישבות העובדת
קבלת טפסים
את טפסי הבקשה ניתן לקבל באתר האינטרנט של הקרן או אצל עדי שבתאי ,רכזת ועדת המלגות של יד טבנקין.
לצורך קבלת מלגה יש להגיש את החומר הבא. 1:טופס בקשה למלגה. 2 .תוכנית מחקר מודפסת הכוללת ראשי
פרקים ,ביבליוגרפיה ותקציר המחקר. 3.המלצות :אחת של מנחה העבודה ועוד  2המלצות של מורים ,אנשי
אקדמיה או של מומחים בנושא הנדון.סה"כ  )!!(3המלצות.
את טפסי הבקשה וכל החומר הנלווה יש למלא ב 4-עותקים.את הבקשה יש למלא החל מחודש ספטמבר ולהחזיר
ליד טבנקין עד ה 31.12-כל שנה .בקשה שלא תגיע בין חודשים אלה (אוקטובר עד  31בדצמבר כל שנה) לא תידון
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בועדה!!בקשה שלא יהיו בה כל הפרטים הנ"ל ב 4-עותקים לא תידון בועדה!!

הרשות הלאומית למלחמה בסמים
זכאים :סטודנטים למחקר בתואר שני ושלישי ולפוסט דוקטורט בנושא הסמים (או האלכוהול) להיבטיו השונים.
ממחקרים חברתיים עד למחקרים ביולוגים רפואיים (דרוש אישור של האונ').
גובה המלגה :עד גובה שכר הלימוד.
פעילות תמורת מלגה :אין (מלבד המחקר עצמו).
איך נרשמים? ניתן להוריד את טפסי ההרשמה וההנחיות מאתר הרשות הלאומית למלחמה בסמים (המופיע
משמאל)  -לחפש תחת הכותרת "תחום מחקר" -טופס מלגה .רצוי לשלוח את הטפסים לכתובת הדואר המופיעה
משמאל.
פתיחת הרשמה לשנת הלימודים תשע"ב
ניתן להגיש את טפסי ההרשמה במהלך כל השנה
כתובת /טלפון /אתר אינטרנט
דוא"לtamit@antidrugs.gov.il :
איש קשר :תמי טל 12-5605920
כתובת :הרשות הלאומית למלחמה בסמים ,רח’ כנפי נשרים  ,0גבעת שאול ,ת.ד 3925 .ירושלים.
קישור לאתרwww.antidrugs.gov.il
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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  16,666ש"ח .כמו כן הסטודנט מקבל מגורים מוזלים באחד
מכפרי איילים.
זכאים :סטודנטים שסיימושרות לאומי/צבאי מלא הלומדים באחד המוסדות שמוכרים ע"י המל"ג.
פעילות תמורת המלגה :תוכנית לקבלת מלגה מלאה –  366שעות שנתיות של עשייה למען הקהילה הכוללת0 :
שעות שבועיות של עשייה ממוקדת במוקד פעילות ו  166-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  ₪ 0266עבור  126שעות 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.

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 מילגת סחלב:
 06%משכר הלימוד האוניברסיטאי באותה שנה .
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טלפון62 - 0063283 :
ההרשמה לשנת תשע"ה -נסגרה.

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  0,666ש"ח תמורת  136שעות.
• 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.₪ 0666 :
פעילות תמורת המלגה 126 :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.
הרשמה :מילוי טפסים אישים באתר התאחדות הסטודנטים.
דרכי התקשרות :מזכירות התאחדות הסטודנטים .דוא"לoffice@nuis.co.il :
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טל. 63-0623336 :
ההגשה בין התאריכים :גיוס הסטודנטים יחל בחודש ספטמבר.

מלגות לסטודנטים בעלי מגבלות
קרן נכי צה"ל
זכאים :סטודנטים נכי צה"ל חברי ארגון נכי צה"ל שאינם מקבלים מימון שכ"ל ממשרד הביטחון
(במידה והמימון חלקי ניתן להגיש בקשה למלגה על ההפרש).
*המילגה ניתנת בסיום כל שנת לימודים.
גובה המלגה :משתנה (עפ"י אחוזי נכות).
פעילות תמורת מלגה :אין.
איך נרשמים? ניתן למצוא את טפסי הבקשות למלגה במחוז אליו משוייך החבר .יש להעביר את הטפסים חזרה
לאותו
מחוז לאחר הסמסטר הראשון (בין החודשים פברואר -יוני).
פתיחת הרשמה לשנת הלימודים תשע"ד
פברואר
סיום הרשמה לשנת הלימודים תשע"ד
יוני
כתובת /טלפון /אתר אינטרנט
טלפון מרכז הועדה13-6460602 :
איש קשר :אליסה רוזנטל

ענבל – קרן סיוע לסטודנטים נכים
נדרש טופס בקשה -אותו יש לקבל דרך פנייה אישית במייל.
טל' 62-0034648 -כתובת  :מטודלה . 14ת.ד 4360 .ירושלים.

מלגת יוצרים – מאת אירגון נכי צה"ל
נכי צה"ל חברי הארגון בעלי  16%ומעלה נכות העוסקים בתחומי אמנות שונים כגון:
ספרות ,שירה ,צילום ,פיסול וציור אשר יצירותיהם קיבלו ביטוי ציבורי כגון :תערוכה ,סרט ,ספר וכו'.
המלגות נועדו לעודד יצירה בקרב הנכים.
לטפסי הבקשות יש לצרף עותק מהיצירה ,או צילום והזמנה לתערוכה.
ניתנות לילדי נכים ללימודי לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה מוכרים ,פרטים וטפסים ניתן לקבל בלשכת
השיקום משהב"ט רח' בית"ר  2אצל עובדות רווחה.
קישור לאתרhttp://www.inz.org.il :
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מיח"א -מחנכי ילדים חירשים
מעניקים מלגות לסטודנטים בוגרים של התוכנית.
יצירת קשר -אתר/http://www.micha-israel.org.il :
כתובת דוא"לmicha.moatza.il@gmail.com :
טל'600-0620663 -
פקס63-0203048 -
ת.ד 21626 .תל אביב 01216

עמותת על"ה
זכאים :סטודנטים עיוורים וכבדי ראייה בעלי תעודת עיוור (או בעלי אחוזי נכות הקשורים בזה) הלומדים במוסדות
מוכרים ברחבי הארץ .מדובר במלגות מיועדות.
גובה המלגה :משתנה.
פעילות תמורת מלגה :בד"כ אין (מלבד מלגה אחת שמותנית בפעילות חברתית של  4שעות שבועיות).
איך נרשמים? פנייה לעמותה.
פתיחת הרשמה לשנת הלימודים תשע"ד
להתקשר באוקטובר לטלפון המצורף
(הסטודנט צריך להתקשר ולהיות בקשר עם העמותה ויימסרו לו הפרטים הרלוונטיים)
אתר אינטרנט

/http://alehblind.org.il

בהצלחה!
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