
 תשע"חה"ל במסמך זה מרוכזים עדכונים לפתיחת מלגות חיצוניות לשנ

  מלגת פרח:  1.1821.

  ₪ 10,000בגובה  ת פרח בבת יםמלג

 נןתרו מקומות פנויים.

 perachme@perach.org.ilלפרטים 

 03-5344115לפרטים נוספים 

 

 

  נותרו מקומות אחרונים לתוכנית כוכבים. : 18.1.18

 שעות פעילות בקהילה 200תמורת  ₪ 10,000מלגה בגובה 

 batyam.stars@gmail.comלמועמדות לשלוח קורות חיים למייל 

 03-5090882לפרטים נוספים 

 

  מכבים קרן מלגות : 10.1.18

 מלגות לסטודנטים יוצאי איראן ואתיופיה.

www.maccabim.org 

 ההרשמה והקריטריונים לקבלת המלגה מפורטים באתר בכתובת

 

 לגהמלגת קרן מרטין  :83.1.1

  :הל מעניקה מלגות לסטודנטים על פי קריטריונים הבאיםגקרן מרטין 
 סטודנטים ללימודים על תיכוניים -
 הפריפריהסטודנטים הגרים באזור  -
 יוצאי צבא -
 בקשות עם פניה אישי לקרן -
 בקשות בהמלצת חונך/עובדת סוציאלית/ מורה -
 בעלי מצוקה כלכלית -
 בעלי נכות -
 הלומדים מקצועות תעשייתיים -
 מועמדים שלא קיבלו מלגה ממקור אחר -

 ומידע לפרטים

colleges.org.il/P32473/?show=4&f=80802-http://www.universities 
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http://www.maccabim.org/
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 מלגת משרד החינוך :1.1.18

 נפתחה ההרשמה למלגת משרד החינוך.

 לפרטים ומידע

https://loans.education.gov.il/ 

 

 ₪ 7000: מלגת חינוך לפסגות בגובה 12.176.

 שעות פעילות. 130שעות שבועיות סה"כ  4הפעילות הינה הדרכה. 

 לפרטים ומידע 

http://www.e4e.org.il/ 

 

 הארצית: מלגות התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות 3.12.17

 לפרטים ומידע 

https://www.nuis.co.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/ 

 

 ארגון לתת 11.1730.

 הרצליה, ראש העין, חולון, הוד השרון וחיפה. נתניה, מלגות בירושלים, אשקלון, ארגון לתת מעניק

 סטודנטים תותחי הדרכה?

 -ש"ח. למילוי טופס הגשת מועמדות  7000ארגון לתת מעניק מלגות למימון שכר הלימוד 

https://www.latet.org.il/scholarship/ 

 

 

 תוכנית סחל"ב 27.11.17

מעניקה מלגה המיועדת לסטודנטים אשר לומדים לתואר ראשון, במוסד  סחל"ב בפרויקטהשתתפות 
 לימודים המוכר ע"י המל"ג וברשותם בוקר פנוי לפעילות לימודית בבית ספר או בגן.

משכר הלימוד הנהוג באותה שנת  60%סטודנט שישתתף בתוכנית באופן מלא, זכאי למלגה בגובה 
 לימודים באוניברסיטאות .

  

https://loans.education.gov.il/
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 ם ובדיקת אפשרות השתתפות בתוכניתלפרטים נוספי

 noadu47@gmail.com נועה דובנו, במייל: –ניתן לפנות למנחה האזורית 

 

 קרן מלגות המרכז האזרחי לתרבות, חברה וכלכלה. 171.122.

 5,000₪סכום המלגה *עד* • 

 .במקצועות טכנולוגיים. מיועדת לסטודנטים החל *משנה שנייה*• 

החלוקה לסטודנטים בעלי הישגים אקדמיים גבוהים אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת • 
 המלגות של הקרן , זקוקים לסיוע כלכלי.

 15.04.2018הגשת מועמדות עד  

 קישור למלגה 

http://merkazezrahi.co.ilתשעח/-שנת-האזרחי/מלגות-/המרכז 

 

  עלם " -מלגת " סנאבל אל 171.161.

עלם" מעניקה מלגה לסטודנטים מהאוכלוסייה הערבית. המלגה מיועדת  -אל עמותת "סנאבל
 לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה, במכללות וגם בחו"ל.

  ש"ח 3000סכום המלגה : 

  הגשת מועמדות :

  בקשות המלגה מתקבלות בשתי תקופות :

 . חלוקת המלגה בחודש דצמבר28.11.17ההרשמה למלגה הראשונה פתוחה עד 

  . חלוקת המלגה בחודש אפריל28.3.18ועד  1.3.18גה השנייה פתוחה לרישום מ המל

  היישומים מסודרים לפי המצב הכלכלי והחברתי .

 elm.com/menah-https://sanabelקישור למלגה :  

 

 מלגת "אלחאגה רוקייה ביאדסה" 

הערבית  הלומדים באוניברסיטאות ומכללות המוכרים על  המהאוכלוסיימלגה מיועדת לסטודנטים ה
  ידי המועצה להשכלה גבוהה בתוך המדינה. החל מהשנה השנייה של הלימודים לתואר ראשון בלבד.

ניתנת עדיפות לסטודנטים נזקקים, במיוחד לסטודנט חד הורי והם חיים מקצבאות הביטוח לאומי ללא 
 קבלת שכר .

 20.11.2017תאריך אחרון להגשה : 

https://owa.hit.ac.il/owa/redir.aspx?C=0uTQ8cGbWT7iXbBy98QwY2zy8En7zoH2yDCAK93TcrYNhsNSrjnVCA..&URL=mailto%3anoadu47%40gmail.com
https://owa.hit.ac.il/owa/redir.aspx?C=miU0PQIGvtNUNm75wxCQVqAhxL3iXOtJO3glNiA5AiHGLDN5rDnVCA..&URL=http%3a%2f%2fmerkazezrahi.co.il%2f%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%94%d7%90%d7%96%d7%a8%d7%97%d7%99%2f%d7%9e%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%aa%d7%a9%d7%a2%d7%97%2f
https://sanabel-elm.com/menah


https://drive.google.com/file/d/0B6X4MLHq2yNhNDlZbEEtNFgxdlE/view 

 

 

 .מלגת אומנות של ארגון נפש יהודי  22.1.0.17

 124= שעות כל מפגש 4מפגשים *  31 ( לשנת הלימודים₪  0024 -₪ 5000 -כשנתית המלגה סך ה
 סמסטר קיץ₪  800+ )שעות

 ת"א 54: רחוב בר כוכבא מיקום

 /http://www.nefeshyehudi.co.il קישורים:

-https://www.facebook.com/%D7%A0%D7%A4%D7%A9
1766125826965213/?fref=ts-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99 

 054-7578545זהר : פרטים ליצירת קשר

 

תכנית מלגות לתואר ראשון, המיועדת  – תכנית אירתקאנפתחה ההרשמה ל :22.1.0.17
₪ אלפי  8בכל שנה) ו(בשנתיים הראשונות ₪ אלפי  10גובה המלגה עומד על  .לסטודנטים ערבים

 בשנים הנותרות לתואר

 /http://lamsamedia.com/campaigns/irteka/2016למידע  

 

 

 

 .ארגון מנהיגות עסקית צעירה מגייס סטודנטים למלגה  :19.9.17

 .ניסיון בהדרכת בני נוער מיועד לסטודנטים עם 

 שעות שבועיות , בחודשים אוקטובר עד סוף יוני. 6של  המלגה בהיקף שנתי

 מגורים/לימודים.התוכנית בפריסה ארצית, הדרכה לפי אזור 

 ₪  8000לסטודנטים שיבחרו תוענק מלגת הדרכה בגובה 

 9611126-03פרטים נוספים :   ybl1617@gmail.com –לשליחת קורות חיים 
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