
ה"ל במסמך זה מרוכזים עדכונים לפתיחת מלגות חיצוניות לשנ
 תשע"ט

 

 פרח בחווידע בת ים

 46מוזיאון מדע חוויתי לילדים במרכז הארץ מחפש סטודנטים לתפקיד הדרגה במסגרת מלגה, עבור 
 לשעה.₪ 

 שעות אותן יש לבצע עד אמצע אוגוסט. 130עבור ₪  6,000מלגה על סך 

 25/3/2019מועמדות יש להגיש עד 

 יש לשלוח קו"ח למייל:

havayeda.batyam@gmail.com 

 

 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  4-5ברמת מחפשים מדריך מתמטיקה 
 המתמטיקה, המדריך ישתתף באופן פעיל בהכשרות, טיולים, פעילויות תרבות וישיבות צוות.

  

 דרישות:

 חובה -במהלך לימודים לתואר אקדמי/בעל תואר 

 חובה -ניסיון קודם בהדרכה 

 רוןית -ניסיון בעבודה עם ילדים בגילאי תיכון 

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

 

 **התפקיד פונה לכל המגדרים

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

   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/ 
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 פרויקט הלאומי לניצולי שואהה

והסטודנטיות הארצית יחד עם המשרד לשוויון חברתי מפעילה את הפרויקט התאחדות הסטודנטים 
פרויקט בו סטודנטים מסייעים לניצולי שואה בבירור זכויותיהם המגיעות להן על פי חוק  -הלאומי 

 .במקרים רבים הם כלל לא מודעים לקיומןו

 ההרשמה לסמסטר ב נפתחה.

 .2,800מלגה על סך שעות, תוענק  65בעבור פעילות סמסטריאלית של 

 קישור הבאל למידע נוסף והרשמה כנסו 

 

 

 מלגות לסטודנטים שיסייעו למצוא בית לכלבים.

"חבר כלבבי" בתמיכת משרד החקלאות ובשיתוף התאחדות הסטודנטים הארצית  תוכנית
 חיות,  SOS ועמותת

אלף שקל בשנה, במהלכה ישמשו אומנה  10סטודנטים לקבל מלגה בסך  50-תאפשר ל
 .לכלבים חסרי בית ויסייעו למצוא להם בתים מאמצים

5389352,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 

 מלגת נפש יהודי

 ₪  5000מלגה בגובה עד 

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

 מפגשים). 4ש"ח נוספים ( 600עות פעילות בסמסטר קיץ מזכות בש 18

 מהסכום 70%המזכים ב 70%מינימום ההשתתפות הוא 

LSfRW5wBmz9YB36sBKgg8m9n2fxhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
ctQjWUA/viewform-GoE2rzSWBYHUxk6 

 

 מלגות לבני העדה הדרוזית והצ'רקסית 

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

https://www.michlalot.co.il/limudim/milga_druze.php 
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 מלגות ארגון לתת

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

 

 

 ₪ 7000מלגת חינוך לפסגות בגובה 

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

 לפרטים ומידע 

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