
ה"ל במסמך זה מרוכזים עדכונים לפתיחת מלגות חיצוניות לשנ
 /תש"ףתשע"ט

 

 ש"ח 20,000מלגת אייסף בגובה 

חברתי, -קרן אייסף בוחרת מידי שנה סטודנטים לחברות בקרן על פי קריטריונים של רקע וצורך כלכלי
  שרות צבאי או אזרחי, מעורבות חברתית ופוטנציאל אקדמי.

 
 31.08.19 -ותישאר פתוחה עד ה 16.05.19-אייסף נפתחה ב ההרשמה למלגות לקרן

  לשנת לימודים אקדמית. 20,000של  BAקרן אייסף מעניקה מלגת 
 

תכנית אייסף מעניקה מלגת לימודים, סל תמיכה אקדמי, מקצועי ואישי ומסלול צמיחה אישי 
 משמעותי!

 /https://www.isef.org.il -שלנופרטים נוספים על אייסף ותהליך ההרשמה ניתן למצוא באתר 

 

 מלגת רכז/ת דיור בפרויקט "כאן גרים" לשנת תש"פ. 

 פרטים על המלגה:

"כאן גרים" הינו פרויקט מגורים חברתי וחדשני מסוגו של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות 
חברתי. במסגרת התכנית, הסטודנטים מתגוררים בבתיהם של אזרחים  לשוויוןהארצית והמשרד 

ותיקים ומבצעים ביחד פעילות חברתית. בכך הפרויקט מהווה מענה לצרכים הבוערים ביותר בקרב 
שתי האוכלוסיות. מצד אחד לתופעת הבדידות הנפוצה בקרב אזרחים ותיקים החיים בגפם, ומצד שני 

 אלצים להתמודד הסטודנטים, אשר רובם מתגוררים בדירות שכורות.למחירי הדיור הגבוהים איתם נ

ויבצעו   בחודש ₪ 300-במסגרת הפרויקט סטודנטים יתגוררו בבתיהם של אזרחים ותיקים בתמורה ל
שעות של פעילות חברתית עם האזרח/ית הוותיק/ה איתם הם גרים במהלך השנה תמורת מלגה  160

 ש"ח 8000על סך 

 :ות המלגה והגשת מועמדות פרטים נוספים אוד

https://www.nuis.co.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7
-%D7%9B%D7%90%D7%9F-D7%A7%D7%98%A8%D7%95%D7%99%

%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D/ 

  

 31.10.19-להגיש מועמדות עד ה * שימו לב ניתן

Scholarship name: Coupons Plus Deals “Save for Future” Scholarship 

Application Deadline: December 31, 2019 

Amount: $3000 

Number of scholarship: 1 

You can see the detailed information in the link below: 

https://www.isef.org.il/
https://www.nuis.co.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%9B%D7%90%D7%9F-%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D/
https://www.nuis.co.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%9B%D7%90%D7%9F-%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D/
https://www.nuis.co.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%9B%D7%90%D7%9F-%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D/


https://www.couponsplusdeals.com/scholarship 

 מלגת מורפיסק לנשים בסייבר

 למצוא בלינקים בהמשך).תחומים דומים (פרטים מלאים ניתן \בתחום הסייבר ה לסטודנטיות הגמל

 .$ 1000 -, ו$ 2000, $ 5000מלגות של  3 למתאימים 

 -להלן הלינק להרשמה 

2019-scholarship-cyber-https://engage.morphisec.com/womens 

 נוספים על הזכאות למלגה:  כאן ניתן למצוא פרטים

https://www.morphisec.com/hubfs/Engage/2019%20Women%20in%20Cyber%20Scholarshi
fp%20Guidelines%20FIN.pd 
 
 

 מלגת חינוך לפסגות

עמותת "חינוך לפסגות" פועלת לצמצום פערים בפריפריה הגאוגרפית והחברתית, ומתמקדת בילדים 
 בעלי פוטנציאל למצוינות.

יחידות לימוד, למרכז לגילאי תיכון ביפו. מעבר לחוג  4-5מחפשים מדריך מתמטיקה ברמת 
 טיולים, פעילויות תרבות וישיבות צוות.המתמטיקה, המדריך ישתתף באופן פעיל בהכשרות, 

  

 דרישות:

 חובה -במהלך לימודים לתואר אקדמי/בעל תואר 

 חובה -ניסיון קודם בהדרכה 

 יתרון -ניסיון בעבודה עם ילדים בגילאי תיכון 

 15:00-18:00זמינות לעבודה בימי חמישי בין השעות 

 

 **התפקיד פונה לכל המגדרים

 avigal@e4e.org.il-קו"ח לפרטים נוספים ושליחת 

   https://e4e.tandemwise.com/join_us - או הירשמו באתר

 
 שעות הדרכה 130ש"ח עבור  5200 גובה המלגה הינו

 מלגת ארגון לתת

 ארגון לתת מחפש סטודנטים בהדרכה. למילוי טופס הגשת מועמדות 

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

 מלגת נפש יהודי

  ₪ 5000מלגה בגובה עד 

https://www.couponsplusdeals.com/scholarship
https://engage.morphisec.com/womens-cyber-scholarship-2019
https://www.morphisec.com/hubfs/Engage/2019%20Women%20in%20Cyber%20Scholarship%20Guidelines%20FIN.pdf
https://www.morphisec.com/hubfs/Engage/2019%20Women%20in%20Cyber%20Scholarship%20Guidelines%20FIN.pdf
https://www.morphisec.com/hubfs/Engage/2019%20Women%20in%20Cyber%20Scholarship%20Guidelines%20FIN.pdf
https://www.morphisec.com/hubfs/Engage/2019%20Women%20in%20Cyber%20Scholarship%20Guidelines%20FIN.pdf
https://e4e.tandemwise.com/join_us
https://www.latet.org.il/scholarship/


מפגשים  28ש"ח ( 4400שעות פעילות פלוס טיול, המזכים ב 120מסגרת המלגה כוללת 
 לאורך השנה).

 מפגשים). 4ש"ח נוספים ( 600ב שעות פעילות בסמסטר קיץ מזכות 18

 מהסכום 70%המזכים ב 70%מינימום ההשתתפות הוא 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRW5wBmz9YB36sBKgg8m9n2fx
ctQjWUA/viewform-GoE2rzSWBYHUxk6 

 מלגות לבני העדה הדרוזית והצ'רקסית 

להלן ריכוז קישורים למידע על מלגות לסטודנטים הדרוזים והצ'רקסים במוסדות להשכלה 
 גבוהה

ilga_druze.phphttps://www.michlalot.co.il/limudim/m 

 

 

Mercer Mettl Emerging Leaders Scholarship 2019: 

"מלגת מרסר מטל  -  מרסר מטל, חברה גלובלית להערכת כישרונות, מציעה תוכנית מלגות שנתית
 ".2019מקדמת מנהיגים 

מועמדים ראויים, המטרה היא לתגמל תלמידים מוכשרים  3-דולר כל אחת ל  2,000מלגה בשווי של 
 ולעזור להם במאמץ שלהם להיות מנהיגים עסקיים מוצלחים.

  -קריטריונים לזכאות

 ומעלה. 87כלומר ממוצע  4.0בסולם  GPA 3.5יש מינימום  -

 לתואר מהמכללה.  יש הוכחת הרשמה -

 סטודנטים בשנת ההרשמה הראשונה שלהם אינם זכאים. -

 לפרטים נוספים:

leaders-emerging-for-https://mettl.com/pages/scholarship/ 

 
 מלגת משרד המדע והטכנולוגיה:

 
הנמצאות בשנתן האחרונה ללימודי התואר ומתעתדות להמשיך  לסטודנטיות המלגה מיועדת

 בתחומים הבאים: בלימודי תואר שני בהנדסה ובמדעים מדוייקים
 רובוטיקה, בינה מלאכותית, פיתוח חומרה, הנדסה גרעינית והנדסת מערכות.

 .milgot@most.gov.ilלכתובת:  15:00עד השעה  22/8/19מועד אחרון להגשת מועמדות הוא 
 לפרטים נוספים:

קול קורא למתן מלגות לתואר שני בהנדסה ומדעים מדויקים עבור תלמידות הנמצאות בשנה 

 .האחרונה ללימודיהן בתואר ראשון

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRW5wBmz9YB36sBKgg8m9n2fxGoE2rzSWBYHUxk6-ctQjWUA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRW5wBmz9YB36sBKgg8m9n2fxGoE2rzSWBYHUxk6-ctQjWUA/viewform
https://www.michlalot.co.il/limudim/milga_druze.php
https://mettl.com/pages/scholarship-for-emerging-leaders/
mailto:milgot@most.gov.il
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/2_most_rfp20190626
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/2_most_rfp20190626



