
ה"ל במסמך זה מרוכזים עדכונים לפתיחת מלגות חיצוניות לשנ
 /תשע"טתשע"ח

 

 30.4.18נעילת הרשמה  2017-2018מלגות לסטודנטים תושבי חולון לשנת 

 מלגות.  10לידי רבקה אביטל. נותרו  311קומה ג' חדר   -את הטפסים יש להגיש בעירייה 

-maroc.com/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99-http://www.fede
-%D7%AA%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95
-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D

%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F.html 

 

 להשכלה מוסדות לבוגרי באוניברסיטאות שני תואר לתלמידי המר ש"ע מלגות תכנית
 אוניברסיטאות שאינם גבוהה

 .ת/המלגאי קיום לצרכי מיועדת ח"ש 40,880 של בסך מלגה

 ללימודי התואר האחרונה השנה תלמידי  ,מצטיינים סטודנטים יהיו למלגה המועמדים
 בשנה ללמוד בכוונתם אשרהראשון. 

 .בישראל האוניברסיטאות באחת מחקרי שני תואר לימודי העוקבת

 מתן המלגה מותנה בתנאים הבאים:

 .בארץ האוניברסיטאות באחת מחקרי שני לתואר לימודים והתחלת .קבלה1

 פרט לעבודה ,ללימודים מחוץ מעבודה ולהימנע מלא בהיקף ללמוד במלגה הזוכים . על2
 .שעות שבועיות 4 - מ יותר לא של בהיקף לומדים הם בו במוסד ומחקר הוראה כעוזרי

 ,הגמר עבודת כולל ,השני התואר לימודי את לסיים להתחייב במלגה הזוכים . על3

  .המלגה קבלת תחילת מיום שנתיים תוך

   Zorik@hit.ac.ilלהגשת מועמדות יש לפנות לרכז סיוע אקדמי וכלכלי במכון במייל 

 1.6.18מועד אחרון לדיון 

 

 

 הקצאות. 10. קיימות בעיצוב לפרויקט גמר מחלקת מלגות  קרן גרוס

ררים על פי חוק אשר שרתו מיועדות אך ורק לסטודנטים המוכרים כחיילים משוח מלגות אלה
שרות מלא ושטרם עברו חמש שנים מיום סיום השרות החובה ואשר לא נעזרו בעבר או בשנה 

 ₪. 8,000בקרן ואינם מקבלים סיוע מגורם אחר השנה העולה על   הנוכחית

 לפרטים נא לפנות לרכז סיוע אקדמי וכלכלי במכון זוריק מקייבסקי 

Zorik@hit.ac.il 

http://www.fede-maroc.com/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99-%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%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F.html
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 ניתן להגיש בקשה עד סוף חודש אפריל

 

 מלגת אימפקט

המלגות מוענקות לחיילים נפתחה ההרשמה למלגת אימפקט לשנת הלימודים תשע"ט. 
 .מעוטות יכולת כלכלית לוחמים ותומכי לחימה) ממשפחות  (מהמערך הלוחם בצה"ל משוחררים

  31.5.18תאריך אחרון לרישום . לכל שנת לימוד $4,000 המלגה הואגובה 

 לפרטים

https://www.fidfimpact.org/impact/DynamicHTML/about_heb.html 

 

 לסטודנטים במסלול תקשורת חזותית

שעות התנדבות יקנו לסטודנט מלגה בגובה  60 (תלוי בכמות שעות ההתנדבות).₪  10,000מלגה בסך של עד 
5,000 .₪ 

 תנאים לקבלת המלגה:

 מעבר ראיון אישי + הצגת תיק עבודות ·
 השתלבות בעשייה וביצירה של סביבות למידה מתוקשבות. ·

 גמישות.התנדבות תתקיים במשרדי הארגון בכפר סבא, השעות בהן תתבצע ההתנדבות  

 30.5.18תאריך סופי להגשת מועמדות  

 World -ב המעוניינים מוזמנים ליצור קשר עם מיכל שירום, מנהלת אדמיניסטרטיבית במחלקת פדגוגיה
ORT .קדימה מדע 

 michal.s@wokm.org כתובת מייל:

 מלגת המרכז האזרחי

לסטודנטים הלומדים החל משנה שנייה לתואר  כל אחת,₪  5,000בסכום של עד לגות לשנת תשע"ח מ
 במוסד להשכלה גבוהה. אקדמי

 ללומדים מקצועות טכנולוגיים יינתנומלגות  50 -כ

מלגות תחולקנה לסטודנטים בעלי הישגים אקדמיים גבוהים, אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת 
 .כלכליהמלגות של הקרן, זקוקים לסיוע 

  15.4.18עד חניתן להגיש בקשת מלגה לשנת הלימודים תשע"

 לפרטים

https://www.fidfimpact.org/impact/DynamicHTML/about_heb.html
https://www.fidfimpact.org/impact/DynamicHTML/about_heb.html
mailto:michal.s@wokm.org


-http://merkazezrahi.co.il/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96
%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D

%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97-%D7%A9%D7%A0%D7%AA-7%AA/ 

 

 יהושע סלטיקרן המלגות 

הלשוני של דוברי -התרבותיספרדי שיש להם זיקה לעולמם -מלגות מיועדות לסטודנטים ממוצא יהודי
  לאדינו דוברות מדינות יוצאי או לתרבות/מורשת לדינו או ללדינו זיקה הלאדינו לתפוצותיהם או לבעלי

 )תורכיה, בולגריה, יוון, יוגוסלביה לשעבר(

  30.4.18 ועד 1.11.17 ניתן להגיש בקשת מלגה לשנת הלימודים תשע"ט החל מהתאריך

 לפרטים

https://www.saltifoundation.org/ 

 

 מלגת סודקות

 . ₪ 8000גת סודקות . מלגה בגובה לשימו לב נותרו מקומות למ

 ..במסגרת התוכנית תחנכו במתמטיקה נערות בעלות פוטנציאל, הלומדות בחטיבת הביניים ובתיכון

 ראל בחולון ונתניה.נותרו מקומות במקווה יש

 לפרטים נא לפנות להילה 

hila.kiah@gmail.com 

 

  מלגת פרח

  ₪ 10,000בגובה  ת פרח בבת יםמלג

 תרו מקומות פנויים.נו

 perachme@perach.org.ilלפרטים 

 03-5344115לפרטים נוספים 

  מכבים קרן מלגות

 יוצאי איראן ואתיופיה. מלגות לסטודנטים

www.maccabim.org 

 לגהמלגת קרן מרטין 

  :הל מעניקה מלגות לסטודנטים על פי קריטריונים הבאיםגקרן מרטין 
 סטודנטים ללימודים על תיכוניים -

http://merkazezrahi.co.il/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97/
http://merkazezrahi.co.il/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97/
http://merkazezrahi.co.il/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97/
https://www.saltifoundation.org/
mailto:hila.kiah@gmail.com
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 סטודנטים הגרים באזור הפריפריה -
 יוצאי צבא -
 אישי לקרןבקשות עם פניה  -
 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-itieshttp://www.univers 

 ₪ 7000מלגת חינוך לפסגות בגובה 

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

 לפרטים ומידע 

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

 

 מלגות התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית

 לפרטים ומידע 

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

 

 ארגון לתת

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

 הדרכה?סטודנטים תותחי 

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

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

 תוכנית סחל"ב

סחל"ב מעניקה מלגה המיועדת לסטודנטים אשר לומדים לתואר ראשון, במוסד  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 .

  

 נוספים ובדיקת אפשרות השתתפות בתוכנית לפרטים

http://www.universities-colleges.org.il/P32473/?show=4&f=80802
http://www.universities-colleges.org.il/P32473/?show=4&f=80802
http://www.e4e.org.il/
https://www.nuis.co.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/
https://www.latet.org.il/scholarship/


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

 קרן מלגות המרכז האזרחי לתרבות, חברה וכלכלה.

 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 • 
 כלכלי. המלגות של הקרן , זקוקים לסיוע

 15.04.2018הגשת מועמדות עד  

 קישור למלגה 

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

 .מלגת אומנות של ארגון נפש יהודי

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

 ת"א 54בר כוכבא : רחוב 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

 

 .ארגון מנהיגות עסקית צעירה מגייס סטודנטים למלגה 

 .ניסיון בהדרכת בני נוער מיועד לסטודנטים עם 

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

 התוכנית בפריסה ארצית, הדרכה לפי אזור מגורים/לימודים.

 ₪  8000לסטודנטים שיבחרו תוענק מלגת הדרכה בגובה 

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

 
 

https://owa.hit.ac.il/owa/redir.aspx?C=0uTQ8cGbWT7iXbBy98QwY2zy8En7zoH2yDCAK93TcrYNhsNSrjnVCA..&URL=mailto%3anoadu47%40gmail.com
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http://www.nefeshyehudi.co.il/
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