משרד דיקן הסטודנטים
Student Dean's Office

רשימת מלגות חיצוניות
שם המלגה

תנאים

הרשמה/טפסים

מועד הגשה

הערות

1

מלגת קרן הסיוע
המכללה האקדמית
אשקלון

2

מלגה מוגדלת
המכללה בשיתוף
פר"ח

מלגה סוציו-אקונומית
לסטודנטים הלומדים
לתואר ראשון ושני
במכללה האקדמית
אשקלון.
לסטודנטים לתואר
ראשון ושני ,הרשומים
לפר"ח וע"פ מצב
כלכלי.

באתר המכללה :ההרשמה לקראת
פתיחת שנת הלימודים.

לפי המועדים
שיפורסמו לקראת
תחילת שנה"ל

ההגשה מקוונת

#

ההרשמה לפרויקט פר"ח:
https://www.perach.org.il
הרשמה למלגת מכללה :קישור
מלגת קרן הסיוע של המכללה

הרישום לפרויקט
פר"ח החל מאוגוסט/
ספטמבר והרישום
למלגת המכללה
בפתיחת שנה"ל.

גובה המלגה 7,000
(מפר"ח ₪ 3,500 -
מהמכללה .)₪ 3,500 -
יש להירשם למלגת
מכללה

3

מלגת בנטטה

4

אתר המלגות הארצי
לסטודנטים

מלגה סוציו-אקונומית
לסטודנטים הלומדים
לתואר ראשון בחסות
אוניברסיטת בר-אילן.
מאגר מלגות גדול
שבאמצעותו ניתן להזין
את פרטיכם/ן ולקבל
את רשימת המלגות
המתאימות לכם/ן
באופן אישי!
בהצלחה!

קישור לטופס:
לקראת סוף סמסטר א' -סוף
תקופת הבחינות.

לפי המועדים
שיפורסמו לקראת
סוף סמסטר א'

את הטופס בצירוף
המסמכים יש להעביר
אל משרד הדיקאן

כניסה לאתר:
http://nuis.tagonetltd.com/redirection.php

מומלץ להיכנס לאתר
בתחילת מרץ לפני
פתיחת שנה"ל
ולהתעדכן

התאחדות הסטודנטים
בישראל

5

מלגת משרד החינוך

6

מנהל הסטודנטים
לעולים

המועצה להשכלה
גבוהה ומשרד החינוך
מעניקים מלגות סיוע
לסטודנטים הלומדים
במוסדות להשכלה
גבוהה שהוכרו על פי
חוק המל"ג.
עולים חדשים ,יוצאי
העדה האתיופית
וקווקאזים (עד  15שנה
בארץ לא כולל צבא)

להרשמה היכנסו לקישור:
https://loans.education.gov.il/

מומלץ להיכנס לאתר
באמצע סמסטר א'

גובה המלגה נע בין

7

מלגת אירתקא

לסטודנטים לתואר
ראשון בני החברה
הערבית ,הדרוזית
והצ'רקסית

8

מלגת היאס ישראל

9

מלגת פר"ח

לסטודנטים שעלו מכל
מדינה בעולם החל
מתאריך  1.1.2007וכן
בפני סטודנטים שעלו
מאתיופיה ,החל
מתאריך .1.1.1990
מיועדת לכלל
הסטודנטים

10

מלגת אימפקט

11

מלגת הישג

מלגה מטעם האגודה
למען החייל .המלגות
מוענקות לחיילים
משוחררים מהמערך
הלוחם בצה"ל (לוחמים
ותומכי לחימה).
קרן לחיילים בודדים
עד שנתיים מיום
השחרור

 ₪ 4,000ל₪ 12,480 -

ההרשמה דרך האתר:
http://www.moia.gov.il/Hebre
w/Subjects/AcademicStudie
s/Pages/default.aspx/
ההרשמה דרך האתר:
www.irteka.co.il

משרד הקליטה

בתחילת אוקטובר

בכל שאלה ועניין
הנוגעים למילוי הטופס
ניתן להתקשר לטלפון:
04-6664409

ההרשמה דרך האתר:
www.hias.org.il

בתחילת אוגוסט

פרטים נוספים באתר

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

ההרשמה חודשיים
לפני פתיחת שנת
הלימודים פרטים
באתר.
ההרשמה בין
החודשים מרץ-יוני
מידי שנה לפני
פתיחת שנה"ל
להתעדכן באתר.

ההגשה מקוונת
שאלות ניתן להפנות
למשרדי פר"ח בטלפון:
08-6801480
ההגשה מקוונת פרטים
באתר

ההרשמה דרך האתר:
WWW.heseg.com
או בטלפון03-7113100 :

ההרשמה בין
החודשים מרץ-יוני
מידי שנה לפני
פתיחת שנה"ל
להתעדכן באתר.

מיועדת לסטודנטים
שהוכרו כחיילים
בודדים( .שכ"ל ומלגת
מחייה).

12

מלגת קרן גרוס

המיועדת לסטודנטים
שהשתחררו משירותם
הצבאי בחמש שנים
האחרונות.

ההרשמה באתר הקרן:
WWW.gruss.org.il
או
באתר של היחידה להכוונת חיילים
משוחררים:
WWW.hachvana.mod.gov.il

מומלץ לבדוק כבר
ביוני יולי לגבי מועד
הפתיחה.

מיועדת רק לסטודנטים
שנשאר להם פחות מ-
בפיקדון₪ 5,000 .

13

היחידה להכוונת
חיילים משוחררים

היחידה להכוונת
חיילים משוחררים
מנהלות מערך של
הקצאת מלגות
ללימודים ולסיוע אישי.

אתר היחידה להכוונת חיילים
משוחררים:
WWW.hachvana.mod.gov.il

מומלץ להיכנס לאתר
בתחילת מרץ -יוני
לפני פתיחת שנה"ל
ולהתעדכן.

פרטים באתר

ההרשמה דרך האתר:
https://www.fidfimpact.org/im
pact

14

"עתיד בטוח"

15

מנהיגות עסקית
צעירה

עמותת "עתיד בטוח"
מחפשת סטודנטים
בעלי יכולות מנהיגות
והדרכה בקרב ילדים
ובני נוער .לקידום
ערכים של מניעת
אלימות.
מנהיגות עסקית צעירה
מחפשת שחקני נשמה
להובלת קבוצות נוער
בסיכון ברחבי הארץ,
הדרכה לפי אזור
מגורים/לימודים.

להרשמה ושליחת קורות חיים:
http://www.atid/3221-2/batuah.org.il

ההרשמה נפתחה
מהרו והירשמו
מספר המלגות מוגבל

גובה המלגה נע בין
 ₪ 6,000ל₪ 10,000 -

להרשמה ופרטים נוספים -מנהיגות
עסקית צעירה

ההרשמה נפתחה
מהרו והירשמו
מספר המלגות מוגבל

סטודנטים שיבחרו
תוענק מלגה בגובה
₪ 8,000

לשליחת קורות חיים:
ybl1617@gmail.com

