
  
 
 משרד דיקן הסטודנטים     

Student Dean's Office    
  

 רשימת מלגות חיצוניות                                    

 הערות מועד הגשה הרשמה/טפסים תנאים שם המלגה #
מלגת קרן  1

המכללה   הסיוע
   האקדמית אשקלון

אקונומית -מלגה סוציו
לסטודנטים הלומדים 

 לתואר ראשון ושני
במכללה האקדמית 

אשקלון ולסטודנטים 
  מביה"ס להנדסאים. 

מלגת קרן הסיוע של  לתקנון
  לחצו כאןהמכללה 

לחישוב הסיכוי שלכם  סימולטור
הסיוע של  לקבלת מלגה מקרן

  לחצו כאןהמכללה 

 

ההרשמה החלה 
 22.10.17 ב: 

 הרשמה הסתיימה

גובה המלגה נע בין 
 ₪.  1,500 -ל₪  1,000

 

מלגה מוגדלת  2
מכללה בשיתוף ה

  פר"ח

 

לסטודנטים לתואר 
ראשון ושני, הרשומים 

וע"פ מצב לפר"ח 
  כלכלי. 

  : לפרויקט פר"חההרשמה 
https://www.perach.org.il  

קישור הרשמה למלגת מכללה: 
   מלגת קרן הסיוע של המכללה

פרויקט רישום לה
 /החל מאוגוסטפר"ח 

והרישום  ספטמבר
למלגת המכללה 
   בפתיחת שנה"ל. 

 7,000גובה המלגה 
₪   3,500 -)מפר"ח 

₪(.  3,500 -מהמכללה 
יש להירשם למלגת 

 מכללה 

 מלגת בנטטה 3
   
 

אקונומית -ה סוציומלג
הלומדים לסטודנטים 

בחסות לתואר ראשון 
  .אילן-ברברסיטת אוני

 לחץ כאן -לטופס המלגה
 

-ההרשמה החלה ב
מועד אחרון  13.3.18

 20.3.18להרשמה 
 

את הטופס בצירוף 
המסמכים יש להעביר 

 אל משרד הדיקאן 

אתר המלגות הארצי  4
 לסטודנטים

מאגר מלגות גדול 
להזין שבאמצעותו ניתן 

את פרטיכם/ן ולקבל 
המלגות את רשימת 

 ן/םהמתאימות לכ
 באופן אישי!

 בהצלחה!
 

  לאתר:כניסה 
-http://nuis.tagonet

ltd.com/redirection.php 
 

מומלץ להיכנס לאתר 
לפני בתחילת מרץ 
 פתיחת שנה"ל

  ולהתעדכן

התאחדות הסטודנטים 
 בישראל 

5 
 
 
 

  מלגת משרד החינוך

 
המועצה להשכלה 

גבוהה ומשרד החינוך 
מעניקים מלגות סיוע 

הלומדים לסטודנטים 
במוסדות להשכלה 

גבוהה שהוכרו על פי 
 .חוק המל"ג

 רשמה היכנסו לקישור:הל
 /https://loans.education.gov.il 

מומלץ להיכנס לאתר 
  בתחילת סמסטר ב'

 גובה המלגה נע בין 

  ₪  12,480 -ל₪  4,000

מנהל הסטודנטים  6
  לעולים

עולים חדשים, יוצאי 
העדה האתיופית 

שנה  15וקווקאזים )עד 
 בארץ לא כולל צבא(

ההרשמה דרך האתר: 
http://www.moia.gov.il/Hebre
w/Subjects/AcademicStudie

s/Pages/default.aspx/ 

 משרד הקליטה 
  

 אירתקאמלגת  7

 

לסטודנטים לתואר 
ראשון בני החברה 
הערבית, הדרוזית 

 והצ'רקסית
 

 ההרשמה דרך האתר: 
www.irteka.co.il 

 

בכל שאלה ועניין  בתחילת אוקטובר 
הנוגעים למילוי הטופס 

לטלפון: להתקשר  ניתן
04-6664409   

  מלגת היאס ישראל 8

 

סטודנטים שעלו מכל ל
מדינה בעולם החל 

וכן  1.1.2007מתאריך 
בפני סטודנטים שעלו 

מאתיופיה, החל 
 .1.1.1990מתאריך 

 ההרשמה דרך האתר:

www.hias.org.il 
 
 

 פרטים נוספים באתר  בתחילת אוגוסט

מיועדת לכלל  מלגת פר"ח 9
 הסטודנטים 

ההרשמה דרך האתר: 
https://www.perach.org.il   

ההרשמה חודשיים 
לפני פתיחת שנת 

הלימודים פרטים 
 באתר.

ההגשה מקוונת  
שאלות ניתן להפנות 

 למשרדי פר"ח בטלפון:
 08-6801480 

  מלגת אימפקט 10
 

מלגה מטעם האגודה 
המלגות  .למען החייל

מוענקות לחיילים 
משוחררים מהמערך 

הלוחם בצה"ל )לוחמים 
 (.  ותומכי לחימה

 ההרשמה דרך האתר: 

https://www.fidfimpact.org/im
pact 

ההרשמה בין 
יוני -החודשים מרץ

לפני מידי שנה 
 פתיחת שנה"ל

 להתעדכן באתר. 
 

פרטים ההגשה מקוונת  
 באתר

קרן לחיילים בודדים  מלגת הישג 11
עד שנתיים מיום 

 השחרור

 ההרשמה דרך האתר:

WWW.heseg.com 
7113100-03או בטלפון:   

ההרשמה בין 
יוני -החודשים מרץ

לפני מידי שנה 
 פתיחת שנה"ל

 להתעדכן באתר. 
  

לסטודנטים מיועדת 
שהוכרו כחיילים 

בודדים. )שכ"ל ומלגת 
 מחייה(.

המיועדת לסטודנטים  מלגת קרן גרוס 12
שהשתחררו משירותם 

הצבאי בחמש שנים 
 האחרונות.

 ההרשמה באתר הקרן:

WWW.gruss.org.il  
 או 

של היחידה להכוונת חיילים  באתר
 משוחררים:

WWW.hachvana.mod.gov.il 
 

מומלץ לבדוק כבר 
ביוני יולי לגבי מועד 

 הפתיחה.

מיועדת רק לסטודנטים 
 -שנשאר להם פחות מ

5,000 ₪  בפיקדון. 
 
 

היחידה להכוונת  13
 חיילים משוחררים 

היחידה להכוונת 
 חיילים משוחררים 
מנהלות מערך של 

צאת מלגות הק
 ללימודים ולסיוע אישי.

אתר היחידה להכוונת חיילים  
 משוחררים:

hachvana.mod.gov.ilWWW. 

מומלץ להיכנס לאתר 
יוני  -בתחילת מרץ

 לפני פתיחת שנה"ל
 ולהתעדכן.  

 פרטים באתר 

https://www.aac.ac.il/
https://www.aac.ac.il/students/wp-content/uploads/sites/15/2017/08/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA.pdf
https://www.aac.ac.il/students/wp-content/uploads/sites/15/2017/08/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9zLlw7sz6okvS-kXDINw6oO08wJQh-UiNF6mTUrQh3zHyoQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9zLlw7sz6okvS-kXDINw6oO08wJQh-UiNF6mTUrQh3zHyoQ/viewform
https://www.perach.org.il/
https://www.perach.org.il/
https://www.perach.org.il/
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/מלגת-בנטטה.pdf
http://nuis.tagonet-ltd.com/scholarships_form.php
http://nuis.tagonet-ltd.com/scholarships_form.php
http://nuis.tagonet-ltd.com/scholarships_form.php
http://nuis.tagonet-ltd.com/scholarships_form.php
http://nuis.tagonet-ltd.com/scholarships_form.php
http://nuis.tagonet-ltd.com/scholarships_form.php
http://nuis.tagonet-ltd.com/scholarships_form.php
https://loans.education.gov.il/
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/203_001.htm
http://agudati.co.il/?nltr=NDU7MjIxMjtodHRwczovL2xvYW5zLmVkdWNhdGlvbi5nb3YuaWwvOzs3YmNjN2FjN2E2Yzc3Yzk2MTBiMTQyNzMxNzI0M2FmNQ%3D%3D
http://www.moia.gov.il/Hebrew/Subjects/AcademicStudies/Pages/default.aspx/
http://www.moia.gov.il/Hebrew/Subjects/AcademicStudies/Pages/default.aspx/
http://che.org.il/milgot.html
http://che.org.il/milgot.html
http://www.irteka.co.il/
http://www.hias.org.il/
http://www.hias.org.il/
http://www.perach.org.il/
https://www.fidfimpact.org/impact
http://www.heseg.com/
http://www.heseg.com/
http://www.gruss.org.il/
http://www.gruss.org.il/
http://www.hachvana.mod.gov.il/
http://www.hachvana.mod.gov.il/
http://www.hachvana.mod.gov.il/
http://www.hachvana.mod.gov.il/


עמותת "עתיד בטוח"   "עתיד בטוח" 14
מחפשת סטודנטים 

בעלי יכולות מנהיגות 
והדרכה בקרב ילדים 

ובני נוער. לקידום 
ערכים של מניעת 

 אלימות.   

  להרשמה ושליחת קורות חיים:
-http://www.atid

batuah.org.il/2-3221/ 
 

 

 ההרשמה נפתחה 
מהרו והירשמו 

 מספר המלגות מוגבל  

גובה המלגה נע בין 
 ₪   10,000 -ל₪  6,000

מנהיגות עסקית  15
  צעירה

מנהיגות עסקית צעירה 
מחפשת שחקני נשמה 
להובלת קבוצות נוער 
 בסיכון ברחבי הארץ, 

הדרכה לפי אזור 
 מגורים/לימודים.

מנהיגות  -להרשמה ופרטים נוספים
  עסקית צעירה

 
 
 חיים: ורותשליחת קל

ybl1617@gmail.com 
  

 ההרשמה נפתחה 
מהרו והירשמו 

 מספר המלגות מוגבל  

סטודנטים שיבחרו 
תוענק מלגה בגובה 

8,000 ₪ 

 מכבי 16
 מלגה ללימודי סיעוד

מיועדת לסטודנטים 
סלול הלומדים במ
 בסיעוד.תואר ראשון 

  

 

 להרשמה ופרטים נוספים: 
http://www.maccabi4u.co.il/1

he/Maccabi.aspx-5446 
 
 

לסטודנטים הרשמה 
חדשים לשנת 

לימודים הקרובה ה
ולסטודנטים קיימים 

הלומדים במסגרת 
הלימודים לתואר 

ראשון בסיעוד בכל 
 .שלב

  בגובה  מלגת לימודים
לכל שנת  ₪ 10,000
 לימוד

הגשמה עצמית, זוגיות,   "מבט אל החיים" 17
 ..אושר, קריירה ועוד
התכנית מתקיימת 

במכללה ומעניקה מלגה 
  גבוהה למתאימים

 .מספר המקומות מוגבל
 .בראיון קבלה מותנה

 
 

להרשמה:   
www.chabadcampus.co.il 

 
 054-9770559לפרטים נוספים: 

 

 ההרשמה נפתחה 
מהרו והירשמו 

 מספר המלגות מוגבל  

ים יתקיימו המפגש
במכללה בתחילת 

 סמסטר א'

"נוטעים גאווה  18
  מקומית"

לסטודנטים תושבי 
 העיר קרית מלאכי
המעוניינים לפעול 
ולהשפיע בתחומי 

 החינוך והקהילה בעיר  
 
 

להרשמה והגשת מועמדות )שליחת 
קורות חיים( במייל:   

liatpetito1@gmail.com 
 

נוספים ניתן לפנות לליאת לפרטים 
פטיטו רכזת השכלה גבוהה במרכז 

 הצעירים קרית מלאכי בטלפון:
 08-8602553 

 

 ההרשמה בעיצומה
מהרו והירשמו 

 מספר המלגות מוגבל  

 ₪ 10,000מלגה בגובה 

ארגון יוצאי מרכז  19
אירופה והמפעל 

 לעזרה הדדית

צאצאי עולים מגרמניה, 
אוסטריה, 

 וצ'כוסלובקיה.

טפסי בקשה ניתן למלא באתר 
www.irgun-האינטרנט 

jeckes.org  !!! בלבד 

ההרשמה החלה 
 15.10.17 ב: 

מועד אחרון להגשה: 
14.12.17 

לפרטים נוספים 
 :לחצו על הקישור 

ארגון יוצאי מרכז 
אירופה והמפעל 

 לעזרה הדדית

 

 

http://www.atid-batuah.org.il/3221-2/
http://www.atid-batuah.org.il/3221-2/
http://www.atid-batuah.org.il/3221-2/
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%AA-%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%AA-%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%AA-%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%AA-%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%94.pdf
mailto:ybl1617@gmail.com
http://www.maccabi4u.co.il/15446-he/Maccabi.aspx
http://www.maccabi4u.co.il/15446-he/Maccabi.aspx
https://www.aac.ac.il/registration/wp-content/uploads/sites/11/2017/09/מבט-אל-החיים.jpg
http://www.chabadcampus.co.il/
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/נטועים.jpg
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/נטועים.jpg
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/ארגון-יוצאי-מרכז-אירופה-והמפעל-לעזרה-הדדית.pdf
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/ארגון-יוצאי-מרכז-אירופה-והמפעל-לעזרה-הדדית.pdf
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/ארגון-יוצאי-מרכז-אירופה-והמפעל-לעזרה-הדדית.pdf
https://secure.amax.co.il/GetClick.aspx?Linkid=25554&customerid=22073&sendid=58929&i=1
https://secure.amax.co.il/GetClick.aspx?Linkid=25554&customerid=22073&sendid=58929&i=1
https://secure.amax.co.il/GetClick.aspx?Linkid=25554&customerid=22073&sendid=58929&i=1
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/ארגון-יוצאי-מרכז-אירופה-והמפעל-לעזרה-הדדית.pdf
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/ארגון-יוצאי-מרכז-אירופה-והמפעל-לעזרה-הדדית.pdf
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/ארגון-יוצאי-מרכז-אירופה-והמפעל-לעזרה-הדדית.pdf
https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/ארגון-יוצאי-מרכז-אירופה-והמפעל-לעזרה-הדדית.pdf

