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 סטודנטים יקרים,

 בגילאים, הכרמל חוף של הצעירה לאוכלוסייה רבים שירותים מציע הכרמל חוף וצעירות צעירים מרכז

 לגי חטיבות 3 ל בחלוקה, 18-40

 על שנת הלימודים.  .ןלמצוא מלגה ראויה שתקל לכם ן.ליכםע עזורמטרת החוברת היא ל

וכתובות מדורי פעילות חברתית של מוסדות , אתרים לחיפוש מלגות, מלגות  :החוברת כוללת

 מהלך הלימודים.ב. כל אלו יכולים לשמש םהלימודים השוני

 למה לשים לב כאשר מסתכלים על המלגה? 

תחום לימוד  \מקום מגורים\מוצא \אקונומי–ישנן מלגות במותנות ברקע סוציו  -תנאי הזכאות. 1

 .המל"גאו שירות צבאי ספציפי. כמעט כל המלגות דורשות שמוסד הלימודים יהיה מוכר ע"י 

ת, כלומר הפעילות מתחילה בסמסטר א ומסתיימת בסוף : רוב המלגות הן שנתיוזמן המלגה. 2

 ארוכות טווח עם התחייבות לשנתיים או לכל מהלך התואר כניותותסמסטר ב. אך ישנן 

חינוכית שבועית  , אבל ישנן מלגות \: רוב המלגות כוללות עשייה חברתית מה כוללת המלגה. 3

 שיש חובת השתתפות בכנסים או סדנאות אחת לכמה זמן

קהילתית, עם קבוצות חברתיות –:  רוב המלגות עוסקות בעשייה חברתית תחום העשייה. 4

לק במרכזי צעירים או בישובים שונות. חלק מהמלגות פועלות בבתי ספר או מתנסים, ח

 (☺ספציפיים)כמו במועצה

: ההרשמה לרוב המלגות נפתחת בחודשי הקיץ ומסתיימת בסביבות תאריך הרשמה. 5

נובמבר, אבל ישנן מלגות שההרשמה אליהן נפתחת כבר במרץ או מאי, לכן חשוב  -אוקטובר

גירת ההרשמה!  רוב הארגונים לשים לב לתאריך פתיחת ההרשמה, ועוד יותר חשוב לתאריך ס

אז כדאי שכבר יהיה לכם מסמך  -מבקשים בעת ההרשמה אישור לימודים ממוסד הלימוד

נרשמתם \המאשר את לימודכם במוסד האקדמי, או מסמך שמאשר ששילמתם את שכר הלימוד

 ללימודים

 : תנאי זכאות, התחייבות, מבחני קבלה למלגה אותיות קטנות. 6

ב: יתכנו שינויים במלגות, הן בדרישות, הן בגובה המלגה והן בפרטי הקשר. יש ליצור קשר שימו ל

 המדוייקיםעם כל מלגה ולהבין מהם את התנאים 

שימו לב, המלגות הראשונות הינן ייחודיות לסטודנטים של חוף הכרמל! והעשייה היא ממש פה ליד 

 הבית!

(, yardenk@hcarmel.org.ilירדן קינן )–לשיחת יעוץ עם מנהלת מרכז הצעירים  אתכם.ן ותאנו מזמינים.

 (ofiryah1@gmail.com) או עם אופיר יהלום רכזת השכלה גבוהה

 .אנו שמחים ללוות אתכם, צעירי  חוף הכרמל, בתקופת הלימודים, ומאחלים לכם הצלחה רבה בלימודים

 .מרכז צעירים וצעירות חוף הכרמל שתהיה לכם שנת לימודים פורייה ומהנה

 צעירות משפחות ות/ועובדים ות/סטודנטים ות/משוחררים+  חיילים
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 הפיס  ומפעל המועצה מלגת
 

לקראת שנת הלימודים תשפ"ב, אנו שמחים לבשר כי השנה הרחבנו משמעותית את שיתוף  

הפעולה של המועצה עם מפעל הפיס, שיוענקו לסטודנטיות וסטודנטים שישתלבו בפעילות  

לסטודנטים   חברתית ובתרומה לקהילה לאורך שנת הלימודים. מטרת תכנית המלגות היא לסייע 

 להשלים את לימודיהם מחד, ולקדם את מעורבותם והשפעתם בקהילה מאידך. 

התנדבות ותרומה לקהילה, במשך שנת הלימודים.  עותש 140הזכאות למלגה הינה כפוף לביצוע 

  31.7.22ועד ה 1.10.21את השעות יש להשלים באופן מלא בין התאריכים 

, ו ₪31.5.21 יועברו עד  5,000 המלגה תוענק בשיתוף 'מפעל הפיס', ותחולק בשתי פעימות:

. סטודנט שלא ישלים את מכסת השעות הנדרשת  ₪31.10.21 נוספים יועברו עד  5,000

  במועדים הנקובים לא יהיה זכאי לתשלום המלגה.

את שעות התרומה לקהילה יבצעו המלגאים הן בכפרי הנוער ובפנימיות ברחבי המועצה, הן באגפי  

המועצה השונים )רווחה, חינוך, קהילה וכו'( והן ביישובים ובמרכז הצעירים האזורי. תהליך המיון  

שימסרו  והשיבוץ יתבצע בתיאום מלא עם המלגאים ומקומות ההשמה, ובהתבסס על הנתונים 

אנא הקדישו תשומת לב בעת מילוי השאלון, על מנת   -המועמדים בעת מילוי השאלון האישי. לכן 

 שנוכל להיערך לקליטתכם כמלגאים באופן הטוב ביותר.

 קריטריונים לקבלת מלגה לשנת תשפ"א: 

 שנים.   5לפחות  –תושב/ת קבע במועצה אזורית חוף הכרמל  •

 מלגות לסטודנטים בשנה א'. ינתנוהמלגה תוענק רק לסטודנטים בשנה ב' ואילך. לא  •

על ידי המועצה להשכלה גבוהה  )על פי   במוסד מוכר  ותהמלגה תוענק רק ללומדים/  •

 (.התשי"חבחוק המועצה להשכלה גבוהה  9סעיף 

 לאחר שרות צבאי/לאומי/התנדבות בקהילת חוף כרמל.  •

 היעדר חוב בארנונה למועצה האזורית )על פי כתובת מקום מגורים במועצה האזורית(.  •

 המועמד/ת לא קיבל/ה מלגה מהמועצה/ממפעל הפיס בעבר .  •

 אישור ועדת מלגות.  •

 תהליך קבלת המלגה כולל: 

 « מילוי שאלון אישי 

 « הצגת כל המסמכים הנלווים הנדרשים 

 « ראיון אישי 

  « אישור של וועדת המלגות



      

 

 תכנית ממדים ללימודים 
ממדים ללימודים הינה תוכנית המיועדת ללוחמים משוחררים ולאוכלוסיות ייחודיות  

 ות ומעניקה סיוע של שני שלישים משכר הלימוד האוניברסיטאי לתואר ראשון או שני משוחרר 

 מי זכאי לתוכנית? 

 הזכאות להיכלל בתוכנית נקבעת ע"י צה"ל בתום שירות החובה וכוללת:

ואילך, שרתו   1.7.2013-ל מהא. חיילים לוחמים משוחררים, שהתגייסו )יום החיול( הח

 זהב.-שירות מלא ותקין והינם בעלי תעודת שחרור בכבוד

-ב. חיילים משוחררים, השייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות: חיילים בודדים, זכאי תשמ"ש

 הורים, 

 ואילך,  1.7.2013-עולים חדשים ובני מיעוטים, שהתגייסו )יום החיול( החל מה

שימו לב: התנדבות בקהילה או שירות מילואים כתנאי לקבלת מלגת "ממדים ללימודים".  

 הנחיה זו תחל על הנרשמים החדשים שירשמו לשנת הלימודים תשפ"ב.

 2021ספטמבר  -תחילת הרשמה

אתר הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים  

https://www.hachvana.mod.gov.il/education/Pages/default.aspx 

 

 מלגת אימפקט 
 : כניתותנאי הזכאות לת

מכי לחימה ששירתו שירות מלא  מי שהינם חיילים משוחררים מהמערך הלוחם בצה"ל )לוחמים ותו

 ותקין ע"פ חוק קליטת חיילים משוחררים(, המגיעים ממשפחות מעוטות יכולת כלכלית. 

 ואילך.   2016משנת  – שנת שחרור מצה”ל  

 שנים משנת השחרור מצה"ל  5הגשת טופס בקשה למלגה עד 

 בתנאי ששירתו עד שלוש שנות קבע )עד דרגת סרן כולל(. לתכנית*משוחררים מקבע זכאים 

 ? כניתומה כוללת הת

$ לכל שנת לימוד )נכון לשנת הלימודים תשע"ז(. כל מלגאי ממומן ע"י   4,000מלגת לימודים בגובה  

 תורם אישי המלווה אותו לאורך כל לימודי התואר הראשון.

 31.5-  1.3ההרשמה למלגה פתוחה מדי שנה בתאריכים : 

-https://fidfimpact.org/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94

%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%94/ 

 

 
 

https://www.hachvana.mod.gov.il/education/Pages/default.aspx
https://fidfimpact.org/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%94/
https://fidfimpact.org/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%94/


      

 

   להוראה  כנית נחשוניםתו 
שירות צבאי משמעותי, בתפקידי  פיקוד, הדרכה, קצונה )לוחמים   התוכנית מיועדת לבוגרי/ות

ניינים  ותומכי לחימה משוחררים(, שהפגינו כישורים מנהיגותיים במהלך שירותם, והמעו

  שאוילהשתלב במערכת החינוך בתפקידים של הוראה והובלה מנהיגותית. הבוגרים 

כבר בשנים הראשונות לעבודתם )חינוך כתה, תפקידי   ספרייםבתפקידי חינוך ומנהיגות בית 

 ריכוז, הדרכה, הגשה לבגרויות וסגנות בית ספר(.  

 מה מציעה התוכנית? 

 שנים בלבד כולל תעודת הוראה!  4התוכנית מציעה לימודי תואר ראשון ושני ב  •

תואר ראשון במסלול דו ראשי )מנהיגות וניהול בחינוך ומקצועות נדרשים בהוראה  לימודי  •

כמו: פיזיקה, כימיה, מתמטיקה, ביולוגיה, אנגלית, ערבית, לשון ותנ"ך לחינוך 

 הממלכתי(.

 עים.  תואר שני בתחומי המנהיגות/ הוראת המד  •

 תעודת הוראה בחינוך במקצועות הנ"ל. •

הכשרה ברמה האקדמית הגבוהה ביותר להבטחת רמה מקצועית ואיכותית כמורים   •

 מובילים לעתיד. 

ליווי אישי והעצמה קבוצתית בתחום המנהיגות בכלל והמנהיגות החינוכית בפרט,  •

 זו. כניתובמסגרת של קורסים ופעילויות ייחודיות ללומדים בת

אפשרות השתלבות בהוראה בבית ספר על יסודי, בהיקף משרה מלאה במשך  –השמה  •

 שנים )שנת ההתמחות תחשב כשנה אחת מארבע( ע"פ קביעת משרד החינוך.  4

 מה מקבלים במלגה? 

פטור מלא משכר לימוד, מענק מותנה מטעם משרד החינוך בכפוף לעבודה עם סיום התואר 

שנים בבתי ספר על יסודיים בתוספת מלגת מפעל הפיס )בכפוף למעורבות   4למשך 

 פ"י כללי מפעל הפיס( .חברתית ע

 מה הם תנאי הקבלה לתוכנית?

 ומעלה.  100תעודת בגרות מלאה וממוצע ציונים 

  לפחות, במבחן הפסיכומטרי )הצורך במבחן פסיכומטרי יישקל עם כל נתוני קבלה 600ציון 

 נוספים של המועמד/ת(. 

במימון    -פטור באנגלית או השתתפות בקורסי אנגלית כנדרש ע"י האוניברסיטה 

 . הסטודנט/ית

עמידה בפני ועדת קבלה שתבחן יכולות מנהיגותיות, תקשורת בינאישית ונכונות לתרום  

 לחיזוק ההוראה והמנהיגות הבית ספרית בתפקידים השונים.



      

 

 יצד מגישים מועמדות ומתי? כ

לבירור פרטים נוספים   , 2021עד יוני  2021ההרשמה לשנת תשפ"ב תחל בפברואר  

והרשמה לתוכנית, נא שלחו מייל עם קו"ח ומידע על ממוצע הבגרויות וציון הפסיכומטרי אם 

 nachshonim2021@gmail.comקיים, לכתובת הבאה: 

 

 פרויקט סחלב 
התוכנית מיועדת לסטודנטים אזרחי ישראל הלומדים תכנית לימודים מלאה לקראת תואר  

 ראשון במוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

 מה מקבלים במלגה? 

משכר הלימוד הנהוג   60%סטודנט שישתתף בתוכנית באופן מלא, זכאי למלגה בגובה 

 באותה שנת לימודים באוניברסיטאות שהמדינה מתקצבת אותן. 

אינה מונעת מהסטודנט לקבל מלגות ו/או הלוואות אחרות   וכנית סחל"בההשתתפות בת

 ידי המדינה -המוענקות על

זכאי למלגה תמורת התחייבותו להשתלב בפעילות חינוכית בבית   סטודנט שישתתף בתכנית

שעות שבועיות, בשעות הלימודים )ביום אחד או   4הספר היסודי/בגן הילדים בהיקף של 

 ביומיים בשבוע(.

 שעות הפעילות הינן בהתאם לשעות הפעילות של בתי הספר/הגנים

 שעות.  100הפעילות של הסטודנט עם התלמידים באופן ישיר יהיה היקף 

edu.co.il/-http://www.sachlav 

 "כאן נפגשים" פרויקט  
מוזמנים לקחת חלק בפרויקט  מלגה של התאחדות הסטודנטים בשיתוף המשרד לשוויון חברתי.

 הפגת בדידות רב דורי חברתי.  

שעות שבועיות של   5-יבקרו בבתיהם של אזרחים ותיקים ויבצעו כ במסגרת הפרויקט הסטודנטים/ות

 וותיק/ה במהלך השנה  יתפעילות חברתית עם אזרח/

 לשני סמסטרים 5600  \לסמסטר  2800סך המלגה: 

 לשני סמסטרים  130לסמסטר,  65שעות פעילות נדרשות: 

 תיפתח במהלך חודשי הקיץ   ההרשמה לתשפ"ב

למידע נוסף  על המלגה באתר התאחדות הסטודנטים: 

https://www.nuis.co.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/%d7%a4%d7%a8%d7%

-%d7%9b%d7%90%d7%9f-%d7%9895%d7%99%d7%a7

2/-d7%a0%d7%a4%d7%92%d7%a9%d7%99%d7%9d% 

http://www.sachlav-edu.co.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%a0%d7%a4%d7%92%d7%a9%d7%99%d7%9d-2/
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%a0%d7%a4%d7%92%d7%a9%d7%99%d7%9d-2/
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%a0%d7%a4%d7%92%d7%a9%d7%99%d7%9d-2/


      

 

 

 " 3דור "פרויקט  

תכנית משותפת של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל והמשרד לשוויון חברתי  

המשלבת עשייה של סטודנטים ואזרחים ותיקים. מטרת הפרויקט היא לצמצם את הפער  

את   דורי ולאפשר לכל אזרח ותיק נגישות לעולם המחשבים.הדיגיטלי באמצעות שיח בין 

מערך החונכות יפעילו סטודנטים ממגוון הפקולטות השונות, אלו יעבירו הדרכה לציבור 

 האזרחים ותיקים בתחום המחשבים. 

הפעילות תתקיים במרכזי יום לקשיש הפועלים משעות הבוקר ועד הצהריים, כאשר כל  

 סטודנט ידריך קבוצה של ותיקים. 

 לשני סמסטרים 5600\₪ לסמסטר  2800סך המלגה: 

 לשני סמסטרים 130\לסמסטר  65שעות מלגה: 

למידע נוסף על המלגה באתר התאחדות הסטודנטים:  

https://www.nuis.co.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/%d7%

93%d7%95%d7%a83_%d7%a1%d7%9e%d7%a1%d7%98%d7%a8_%d7%9

1/ 

 

 שגרירי רוטשילד 
 מי זכאי? 

תואר ראשון במוסדות הבאים, או מי  מי שעתיד להתחיל את שנת הלימודים הראשונה ל

 שנותרה לו יתרת לימודים של שלוש שנים לתואר ראשון: 

 חי -המכללה האקדמית תל

 בכרמיאל  אורט בראודה –למהנדסים המכללה 

 יפו -המכללה האקדמית תל אביב

 האוניברסיטה העברית 

 שבע-מכללת סמי שמעון בבאר 

מחויבות לקהילה העומדים  בעלי אחריות חברתית, נכונות לעשייה חברתית משמעותית ו

 אקונומיים -בתנאי סף סוציו

https://www.nuis.co.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/%d7%93%d7%95%d7%a83_%d7%a1%d7%9e%d7%a1%d7%98%d7%a8_%d7%91/
https://www.nuis.co.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/%d7%93%d7%95%d7%a83_%d7%a1%d7%9e%d7%a1%d7%98%d7%a8_%d7%91/
https://www.nuis.co.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/%d7%93%d7%95%d7%a83_%d7%a1%d7%9e%d7%a1%d7%98%d7%a8_%d7%91/


      

 

 ? כניתומה כוללת הת

₪ )המלגה השנתית תועבר לאחר שנמצא כי הסטודנט   20,000מלגה שנתית בגובה של 

עמד במחויבויות הלימודים, בתהליך פיתוח מודעות אחריות ומנהיגות חברתית ובכל  

 מחויבויות ארגון שגרירי רוטשילד(.

פיתוח אישי ואקדמי ועשייה חברתית בקהילה: הזכאים למלגה, מחויבים לתהליך פיתוח  

מודעות, אחריות ומנהיגות חברתית, הכולל מפגש שבועי קבוע, סמינרים הכוללים לינה,  

 התמקצעות ועשייה חברתית 

  2021הרשמה  תיפתח במאי 

https://rothschildcp.com/%d7%a9%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%a8%d7%99

%d7%a8%d7%95%d7%98%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%93/- 

 

 מלגת "תוצרת הארץ" מבית התאחדות הסטודנטים 

רשת קהילות צעירים 'תוצרת הארץ' היא תנועה המעודדת התיישבות ישראלית ומטרתה  

צעירים ביישובי הפריפריה הגיאוגרפית   להוביל שינוי חברתי על ידי עידוד התיישבותם של

חברתית משמעותית באותם ישובים, תוך  -והחברתית של ישראל. וליצירת פעילות יזמית

 פיתוח קהילה תומכת וצעירה. 

 תנאי לקבלת המלגה: 

 .  לימודים באחד ממוסדות המוכרים ע"י המל"ג

ים הקיימות  ) קריית שמונה, צפת, חצור הגלילית, נוף  הצטרפות לאחת מקהילות הסטודנט

 מלאכי, שדרות, נתיבות, רהט ונחל עוז(  קרית, לוד, הגליל, טבריה, ירושלים, פרדס כ"ץ

 שעות   250-השתתפות בפעילות חברתית וקהילתית ביישוב בהיקף של כ

https://tozerethaarez.org.il/ 

 

 

 

 

 

https://rothschildcp.com/%d7%a9%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%a8%d7%99-%d7%a8%d7%95%d7%98%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%93/
https://rothschildcp.com/%d7%a9%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%a8%d7%99-%d7%a8%d7%95%d7%98%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%93/
https://tozerethaarez.org.il/


      

 

 קרן אייסף 

 : תנאי הזכאות לתכנית 

 שירות צבאי או אזרחי מלא 

בכרמיאל,   כנית אייסף: מכללת אורט בראודהוקבלה ללימודים במוסדות בהם מתקיימת ת

רכז הבינתחומי הרצליה,  הטכניון, אוניברסיטת חיפה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל, המ

אביב, האוניברסיטה הפתוחה )חיפה ירושלים, כרמיאל,  -אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת תל

שבע(, אוניברסיטת בן גוריון, המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון בבאר שבע,   באר שדרות,

 בצלאל.-מכללת ספיר, מכללת חמדת הדרום, האוניברסיטה העברית והאקדמיה לאמנות ועיצוב

 לימודים אקדמאים מלא היקף 

 פעילות התנדבותית בקהילה ומעורבות חברתית 

פוליטית, -ע בערכי הקרן כקרן אהתחייבות לא לבצע או להשתתף בכל פעולה שיש בה כדי לפגו

 יהודית וציונית, המכירה במדינת ישראל כמדינה של הלאום היהודי.

 ? כניתומה כוללת הת

₪ מדי שנה ללימודי תואר ראשון* , השתתפות בעשייה חברתית    20,000מלגה בגובה של  

  כניתומפגשים במהלך השנה המלווים את הת 15שעות שבועיות,  4בקהילה בהיקף של  

 מפגשי הכשרה במהלך השנה.  5-8ומתקיימים בימי שישי,  

 2021ההרשמה תיפתח ביוני 

-https://www.isef.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA

D7%9D%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99% 

 

 מלגת מנהיגי שוליך 
 מי זכאי? 

שהתקבל ללימודי מדעים/טכנולוגיה/הנדסה/מתמטיקה באחת מחמש האוניברסיטאות  מי 

אילן, האוניברסיטה העברית,  -הבאות: הטכניון, אוניברסיטת ת"א, אוניברסיטת בר 

 גוריון. -אוניברסיטת בן

 ישראלית העומדים בשניים מהקריטריונים הבאים:  ומי שהינם בעלי אזרחות

 ממוצע בגרויות ופסיכומטרי גבוהים 

 רקע התנדבותי 

 בעלי צורך כלכלי 

 מה כוללת המלגה? 

 עבור כל שנת לימוד.  ₪ 40,000מלגת לימודים בגובה של 

 המועמד/ת שייבחרו יהיו מנהיגי שוליך באוניברסיטה שבחרה בהם מכלל המועמדים.  

 15.6.21-1.3הרשמה: 

https://schulichleaders.co.il/#top 

 

https://www.isef.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D
https://www.isef.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D
https://schulichleaders.co.il/


      

 

 מלגת משרד החינוך 
לסטודנטים לתואר ראשון באחד ממוסדות המוכרים על ידי   ניתנת )בהתאם לתנאי הזכאות (

 המל"ג

הזכאות לסיוע במלגה נקבעת על פי נקודות זיכוי, בהתחשב בחתכי רמות הזכאות של 

דנטים הפונים לקבלת סיוע ובכפוף למגבלות מסגרת התקציב שתאושר. סוג הסיוע  הסטו

 לתואר ראשון נקבע לפי רמות הזכאות הבאות:

  :(B.A)מלגה לתואר ראשון

 רמת זכאות א' -"ח ש 12,480

 רמת זכאות ב' -ש"ח  6,240

 רמת זכאות ג' -ש"ח  4,000

מכן לבדוק  תחילה יש לקבל שם משתמש וסיסמה מאתר משרד החינוך, ולאחר  -שימו לב

 זכאות למלגה: 

studies/loan-academic-owardshttps://students.education.gov.il/t 

 

 מלגות משרד המדע והטכנולוגיה 

ים מצטיינים במקצועות המדעים הנדסה ומתמטיקה הלומדים במוסד שמוכר  מלגות לסטודנט 

  על ידי המל"ג

 לתואר ראשון, שני ושלישי.  קהל יעד: סטודנטים/ות

בתחומים: מדעי הטבע, המדעים המדויקים, רפואה,  מלגות חונכות ללימודי מדעים בתיכון 

מדעי המחשב, חשבונאות, כלכלה, מנהל עסקים, הנדסה, הוראת המדעים ואנגלית. זכאים  

ע או חמש  לקבל מלגה גם סטודנטים הלומדים לתארים אחרים ובלבד שלמדו ברמת ארב 

 יחידות לימוד בתיכון בתחומים המצוינים. 

 שקלים. 7,000-גובה המלגה: כ

 משך המלגה: שנה.

 מלגות.  1,000-500מספר מלגות המחולקות בשנה: 

 יוני. -בסביבות החודשים מאי : מדי שנהמתי מתפרסם

larshipshttps://www.gov.il/he/departments/general/most_scho 

https://students.education.gov.il/towards-academic-studies/loan
https://www.gov.il/he/departments/general/most_scholarships


      

 

 

 מלגות פר"ח 

פר"ח מיועד לסטודנטים לקראת לימודי תואר, הלומדים באוניברסיטאות והמכללות  

האקדמיות )לרשימת המוסדות באישור המועצה להשכלה גבוהה( ובמכללות ובסמינרים  

 להכשרת מורים )שבאישור משרד החינוך( ובבתי הספר להנדסאים שבאישור מה"ט

 שעות חונכות .   ₪100 ל 5200המלגה לסטודנט עומדת על גובה 

 בחונכות אישית פועלים פעמיים בשבוע, שעתיים בכל פעם. 

 שעות )תלוי פרויקט(.  4-5בחונכות קבוצתית פועלים כפעם בשבוע, כ

-https://www.perach.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%AA

%D7%97-%D7%A4%D7%A8 

 

 מלגת עמותת חינוך לפסגות 

יסודי ועד תיכון   בגילאי עמותת חינוך לפסגות שמה לעצמה להעניק חינוך למצוינות לילדים

 מרכזי מצוינות ברחבי הארץ   53-מהפריפריה הגיאוגרפית חברתית, ופועלת ב

 מי זכאי? 

 המל"ג הלומדים באחד ממוסדות הלימודים שמוכרים ע"י  ת.וטיםנדסטו

 מה כוללת המלגה? 

 ומרגשת   חוויתיתשעות פעילות שבועית, בשעות אחה"צ, בעבודה חינוכית ודינאמית,  4 

 תכנית מובנית ומקצועית, הכוללת הכשרה וליווי 

 אפשרות לשעות נוספות ופעילויות קיץ בשכר 

 ₪   5000-10000מלגה על סך 

 אוגוסט( -)יוליההרשמה נפתחת בחודשי הקיץ 

http://e4e.org.il/joinusstudents/ 

https://www.perach.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%A4%D7%A8-%D7%97
https://www.perach.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%A4%D7%A8-%D7%97
http://e4e.org.il/joinusstudents/


      

 

 

 מלגת "אתנחתא" 

מלגת אתנחתא מספקת מגוון הסדנאות המרתקות, פיתוח יכולות האישיות, והכרות עם  

 אוצרות הידע והחכמה של היהדות.  

 המלגה מיועדת למי שלומד או גר בגוש דן 

 שעות שבועיות.  4ההשתתפות במלגה מותנית בהגעה לסדנאות למשך 

 ש"ח  5000סכום המלגה: 

 01.01.2021תאריך פתיחה: 

 14.10.2021תאריך סגירה: 

  -לפרטים נוספים והרשמה

-https://makom.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA

%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%

7%9D/D 

 

  

https://makom.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D/
https://makom.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D/
https://makom.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D/


      

 

 המכללה למנהל

 הבינתחומי 

 רופין

 אוניברסיטת תל אביב 

 סמינר הקיבוצים 

 האקדמית נתניה

 בר אילן 

 בית ברל 

 אורט בראודה 

 לוינסקי

HIT  המכון הטכנולוגי חולון 

 אתרי מדור מעורבות חברתית לפי מוסד לימודי 

  

 סיטת חיפה אוניבר

 טכניון

 אורנים 

 עמק יזרעאל

 תל חי

 כנרת 

 

 

 

 

 

 

 להיכנס לאתרים הבאים  ות/מוזמנים ן/אתם

 אתר מלגות  

 

   milgapoאתר 

 

 אתר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל 

 

 אתר לימודים בישראל 

 

   ? שאלות ן/ לכםנשארו 

 אלינו! לפנות  ומוזמנות  מוזמנים

רכזת השכלה גבוהה במרכז צעירים חוף הכרמל   יהלוםפיר או

Ofiryah1@gmail.com 

 בן גוריון

 סמי שמעון

 ספיר

 אריאל

 האוניברסיטה העברית 

 הפתוחה 

 

http://www.milgot.co.il/
https://milgapo.co.il/
https://www.nuis.co.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/
https://www.universities-colleges.org.il/P32473/
https://dekanat.haifa.ac.il/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98/%D7%94%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/
https://aid.web.technion.ac.il/scholarships/
https://www.oranim.ac.il/sites/heb/about/students-dean/scholarships/pages/default.aspx
https://www.yvc.ac.il/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/
https://www.telhai.ac.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7%9C-%D7%97%D7%99
https://www.kinneret.ac.il/%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%98/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/
https://w3.braude.ac.il/department/dean/scholarship/
mailto:Ofiryah1@gmail.com
https://www.idc.ac.il/he/admissions/scholarships/pages/home.aspx
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