
 

 

  1 רשימת מלגות כלליות
 
 

אוכלוסיית  שם המלגה
 יעד

פרטים אודות 
 המלגה

תאריכים להגשת 
 מועמדות

 פרטים והרשמה

לסטודנטים  מלגת פר"ח
הלומדים 

באוניברסיטאות 
ומכללות 

האקדמיות 
שבאישור 
המועצה 

 להשכלה גבוהה
ובמכללות 
ובסמינרים 

להכשרת מורים 
שבאישור 

משרד החינוך 
ובבתי הספר 
להנדסאים 
שבאישור 

 מה"ט.

מגוון חונכויות 
 ופרויקטים קבוצתיים.

 *ראיון אישי.
*השתתפות בהתאם 

למקום הלימודים 
ומקום המגורים בזמן 

 הלימודים.
 סכום מלגה :

  4562 ₪ 
 

 באוגוסט   עד 1
 בדצמבר. 31

 משתנה.

http://www.perach.org.il 
כתובת: פר"ח, מנהלת ירושלים האוניברסיטה  

 455העברית הר הצופים, בניין מקסיקו חדר 
9100ירושלים, מיקוד   

מלגת קפה 
 –מדרש 

מרכז פסגות 
 פתח תקווה

סטודנטים 
תושבי פתח 

 תקווה

מלגה שניתנת על סמך 
להרצאות הגעה 

בנושאי זוגיות, פיתוח 
אישי,יהדות ערכים, 

ועוד, מתאימה 
לאוכלוסיה חילונית 

ומסורתית ולא לדתיים, 
שקל  4000 -על סך כ

מתונה בהגעה  בשנה
 לפי מספר שעות

ניתן להצטרף 
 לאורך כל השנה

 aviv@hamama.org.ilלפרטים: 

  -שתי"ל  
עמיתי אברט 

לצדק 
 חברתי

סטודנטים  
בשנה הלומדים  

השנייה ומעלה 
ללימודים 

במוסד המוכר  
על ידי המועצה 
להשכלה גבוהה 

בכל תחומי 
 הלימוד.

המלגאי מחויב 
שעות  10לפעילות של 

שבועיות בארגון 
תמורת המלגה וכן 

להשתתפות בארבעה 
מפגשי העשרה של 

התכנית. סכום המלגה 
 :7300 ₪. 

 יולי-יוני
 
 

http://www.shatil.org.il 
 

 לרשימה לפי אזורי חלוקת הפרויקטים:
http://www.shatil.org.il/activity/everett/loca

tions 
 

 anaty@shatil.nif.org.ilדוא"ל: 
 יונה, רכזת ארצית של התכניתענת 

 0732445210טלפון: 
 

 91533, ירושלים, 53395כתובת: ת.ד. 

 
 מלגת
 אייסף

 
סטודנטים 
הלומדים 
בתוכנית 

לימודים מלאה 
במוסד אקדמי 

מוכר בהן 
פועלת קרן 

אייסף. 

 
על מנת לקבל מלגה 
יש להיות חבר בקרן 

אייסף.סטודנטים 
המצטרפים לקרן נהנים 

ממלגה המכסה את 
מרבית  שכר הלימוד. 
החל מתואר ראשו ועד 
לדוקטורט. בנוסף ניתן 

 
מועד שנקבע 
 במוסד האקדמי

 
 

http://www.isef.org/hebrew 
 

 03-5624448טלפון : קרן אייסף 
 03-5625558פקס 

 
 . תל אביב. 10כתובת : קרן אייסף,רחוב קרליבך 

 61202מיקוד       20201ת.ד 

http://www.perach.org.il/
http://www.shatil.org.il/
http://www.shatil.org.il/activity/everett/locations
http://www.shatil.org.il/activity/everett/locations
http://www.isef.org/hebrew


 

 

סטודנטים 
ששירתו בצבא 
או שירות לאומי 
בעל מצב סוציו 
 אקונומי נמוך.

גם סיוע אקדמי. 
פעילות תמורת מלגה : 

שעות שבועיות של  4
פעילות חינוכית 

קהילתית והשתתפות 
במספר מפגשי 

הכשרה והדרכה 
 הלך השנה.במ

סטודנט 
-קארד

 איסתא

 סטודנטים חברי
ההתאחדות ו/או 

חברים בבנק 
לאומי.*מחזיקים 
כרטיס סטודנט 
 "סטודנט קארד"

*בעלי מצב 
אקונומי -סוציו

 נמוך.

-1000סכום המלגה : 
2500 ₪ 

טפסי בקשה יש למלא 
באגודת הסטודנטים או 

לפנות ישירות 
לאיסתא, הנמצאים 

 באוניברסיטה

יש לפנות לאגודת הסטודנטים או לסניף איסתא  יוני
 הלימוד.במוסד 

מלגת 
 ניצוצות

סטודנטים בעלי 
זיקה ליהדות. 

המוכנים לקחת 
 חלק במפגשים

המפגשים הם בתכנים 
של מסורת יהודית 

ופילוסופיה יהודית.                   
* הסבר על אופי 
התוכנית מפורט 

 באתר.
 3500סכום המלגה : 

 ש"ח

 ספטמבר
 
 

 יש להירשם דרך האתר
http://nitzotzot.com/124047/%D7%94%D

7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94 
 

וגם, את הטופס רישום יש להוריד מהאתר 
 ולשלוח לכתובת הבאה:

tnitzotzot@bezeqint.ne 

הקרן לסיוע 
 נוסף

תלמידי מכינות 
 קדם אקדמיות

*סיוע במימון לימודים 
קדם אקדמאיים ודמי 
מחיה חודשיים. סכום 

 המלגה :
מלימודים קדם  80%

אקדמאיים והנדסאים 
 שנה א'

 /http://www.hachvana.mod.gov.il כל השנה
 

0909-738-03 

חיילים  קרן הישג
 משוחררים.

* שירות מלא 
 ותקין

* הכרה כחייל 
 בודד בצה"ל
* לימודים 

לתואר ישראלי 
 מוכר

* תחילת 
לימודים תוך 

שנתיים 
 מהשחרור

* התנדבות 
 שנתית בקהילה

* עמידה 
בדרישות 

 האקדמאיות

מימון שכ"ל לתואר 
ראשון וכן תמיכה 

חודשית להוצאות קיום 
תמורת פעילות 

 מסויימת .

 /http://www.heseg.com/flash יש לבדוק באתר
 

03-5445831 
, תל 60ענף מלגות, וייצמן  האגודה למען החייל ,

 אביב

מלגת אופק 
המרכז  –

להשכלה 
 יהודית

סטודנטים 
המשתתפים 

בתוכניות 
המרכז ללימוד 
 מקורות יהודים.

מבקשי המלגה יעברו 
ראיון ומבחן 

התאמה.על מקבלי 
המלגה להשתתף 

בתוכניות השונות של 
המרכז הכוללים 

הרצאות וקבוצות דיון 
בנושאים הקשורים 
לפילוסופיה יהודית 

במפגש שבועי.בנוסף 

 –סמסטר א 
 ספטמבר

 
 ינואר -סמסטר ב 

www.offek.org.il 
 

 טלפונים :
03-6426882 
03-6426883 

 
 תל אביב 43רחוב ברודצקי 

http://nitzotzot.com/124047/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94
http://nitzotzot.com/124047/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94
mailto:nitzotzot@bezeqint.net
http://www.hachvana.mod.gov.il/
http://www.heseg.com/flash/
http://www.offek.org.il/


 

 

סופי  2השתתפות ב
שבוע במהלך 

הסמסטר.סכום המלגה 
 :4300 ₪. 

קרן מלגות 
על שם 

חמוס ויסאם 
 ז"ל

סטודנטים 
העונים 

לקריטריונים 
סוציו אקונומים 

הלומדים 
בתחומים : 

רפואה,רוקחות 
, סיעוד,הנדסת 

מחשבים. 
ללומדים 

באוניברסיטאות 
 בלבד.

 400סכום המלגה : עד 
₪. 

 ספטמבר -מרץ
 
 

www.wisam-fund.org.il 
 

04-6786721 
04-6786716 

 
 24873,דיר חנא 18570כתובת : ת.ד 

 
 fund.org.il-info@wisamדוא"ל :

מלגת משרד 
 החינוך

סטודנטים  
לתואר ראשון/ 

סטודנטים  שני.
להוראה 

והנדסה אינם  
זכאים למלגה 

 זו.
 

קבלת המלגה מותנית 
בשקלול של נתונים 
אישיים כגון : מצב 

כלכלי,מצב 
משפחתי,נכות,לימודים
,שרות צבאי.לאומי 

 וכו...
 2500המלגה נעה  בין 

)דרגה  ₪ 4000עד  ₪
א' וב'(. דרגה ג': 

 6,000הלוואה בסך 
ש"ח.     טפסים של 

ינוך מלגת משרד הח
ניתן לרכוש במשרדי 

האגודה ובסניפי 
האקדמון 

באוניברסיטאות, עלות 
 ש"ח. 2טופס הינה 

החל מאוקטובר עד 
 בדצמבר 31

 
 

 דוא"ל משרד ראשי:
 

owl@education.gov.il 
info@education.gov.il 

 
 6776032-08טלפון: 

עמותת 
 איילים

סטודנטים 
שלומדים באחד 

המוסדות 
שמוכרים ע"י 

המל"ג. 
סטודנטים 
שיצטרפו 
לפעילות 

העמותה יגורו 
בכפרי 

סטודנטים ויהוו 
בסיס יציאה 
למעורבות 
חברתית 

ולהתיישבות 
 קבע

הכפרים ישלבו 
התיישבות ועשייה 

חברתית אשר תקדם 
את החברה ואת 

החינוך בנגב ובגליל. 
תוכנית למלגה מלאה: 

שנתיות של שעות  300
עשייה למען הקהילה 

 הכוללת:
שעות שבועיות של  6

עשייה במוקד פעילות 
שעות שנתיות  100-ו

ליוזמות ופרויקטים )סך 
 (.₪אלף  10,000של 

תוכנית למלגה חלקית: 
שעות שנתיות של  200

עשייה למען הקהילה 
שעות  4הכוללת: 

 יוני –מרץ 
 
 

 פרטים נוספים אצל רכזת ההשכלה במרכז

http://www.wisam-fund.org.il/
mailto:owl@education.gov.il


 

 

שבועיות של עשייה 
 50-במוקד פעילות ו

שעות ליוזמות 
קטים )סך של ופרוי

5,000 ₪.) 
כמו כן  הסטודנט 

מקבל מגורים מוזלים 
 באחד מכפרי איילים.

קרנות 
האפוטרופוס 
הכללי של 

משרד 
 החינוך

סטודנטים 
לתואר ראשון 

בעלי מצב סוציו 
אקונומי נמוך או 

עולים 
חדשים.עדיפות 
לתושבי עיירות 
פיתוח,שיקום 

שכונות או אזורי 
עדיפות לאומית 

ובעלי אחים 
 21מתחת לגיל 

את טופס הבקשה ניתן 
לקנות בחנויות 

הספרים סטימצקי 
בתחילת שנת 

הלימודים או לקבל 
דרך היחידה 

למעורבות חברתית 
במוסד הלימודים. 

פרטים על תנאי הסיוע 
 יצורפו לטופס

מתחילת שנת 
הלימודים עד 

 דצמבר
 
 

club.org.il/sdetails.asp-www.ci 
 
 

 משרד החינוך, המחלקה לסטודנטים
 91911, ירושלים.  21שבטי ישראל 

 

היחידה 
להכוונת 

 חיילים
 משוחררים

הזכאות למלגה 
פי -נקבעת על

רוב על סמך 
קריטריונים 

 -כלכליים
חברתיים 

 ואחרים

היחידה להכוונת 
חיילים משוחררים 

מעניקה מגוון מלגות 
ללימודים לסטודנטים 

נזקקים אשר סיימו את 
כספי הפיקדון 

והשתחררו בחמש 
 שנים האחרונות.

למידע על מלגות 
הלימודים,יש לפנות 
ללשכה המחוזית 
להכוונת חיילים 

משוחררים באזור 
 מגוריך או באתר.

 /v.ilhttp://www.hachvana.mod.go כל השנה
 

חיילים  קרן אימפקט
משוחררים 

שסיימו שירות 
צבאי מלא תקין. 
ששירתו במערך 
בלוחם)לוחמים 

או תומכי 
לחימה( עד 

דרגת 
סגן.תחילת 
 4הלימודים עד 

שנים 
מהשחרור. 

המלגה מיועדת 
למימון תואר 

ראשון או לימודי 
תעודה במוסד 

 מוכר.

 
 גובה המלגה:

 
לכל שנת  4,000$

 לימוד, בהתאם למשך
התואר. התשלום 

מועבר ישירות לחשבון 
 3הבנק של המועמד ב 

 תשלומים.
פעילות תמורת 

שעות  130המלגה:  
התנדבות לקהילה בכל 

 15שנת לימוד, ב 
ארגוני התנדבות איתם 

 הקרן עובדת.
איך נרשמים? באתר 
של אימפקט תחת 
"מועמדים", שם 

תעודת  -משתמש
מס'  –זהות, סיסמא 

 אישי בצה"ל.
 
 
 

 http://www.fidf.org/impact עד יונימרץ  
 

 impact@awis.org.ilדוא"ל: 
 )תמר זהבי( 2125-270-072טלפון: 

 5464270-03פקס: 
מחלקת מלגות. רח'  -כתובת: האגודה למען החייל

 ,21707, ת.ד 60ויצמן 
 62155תל אביב 

מלגת מפעל 
הפיס 

חיילים 
משוחררים עד 

גובה המלגה: המלגה 
בסך כולל של עד 

 /http://milga.pais.co.il באתריש להתעדכן 
 

http://www.hachvana.mod.gov.il/
http://www.fidf.org/impact
http://milga.pais.co.il/


 

 

ללוחמים 
ותומכי 
 לחימה

שנים  5
מהשחרור, 

לוחמים/ תומכי 
לחימה, תלמידי 
שנה א' לתואר 

ראשון, ע"פ 
 -מצב סוציו
 אקונומי.

30,000 ₪ (10,000 
 3לשנה במשך  ₪

שנים רצופות( ניתנת , 
החל משנת הלימודים 
הראשונה )אוקטובר 

, תשע"ב 2011
דנטים שיתחילו לסטו

לימודי השנה 
הראשונה והסמסטר 

שנות  3הראשון ( ועד 
 לימוד רצופות.

פעילות תמורת 
המלגה: הזכאים 
למלגה , מחויבים 
לתרומה לקהילה 

שעות  130בהיקף של 
בשנה במסגרת 

עמותת "ידידים" למען 
 הנוער והחברה.

איך נרשמים? בקישור 
לאתר יש לפתוח "תיק 

 מועמדות".

help.milga@gmail.com 
טלפונים ודוא"ל של הלשכות להכוונת חיילים 

 משוחררים ע"פ מחוזות נמצאות בקישור לאתר.
 

סטודנטים  קרן איסלר
לתואר ראשון 
מוכר באחת 

המכללות בארץ 
)ע"פ הרשימה 
באתר(, לאחר 
שירות מלא 

 5ותקין )עד 
שנים 

מהשחרור(, 
מגורים בערי 

פיתוח או 
 בשיקום שכונות

 ₪ 4000גובה המלגה: 
)המלגה הינה חד 

 פעמית(.
איך נרשמים? באתר 
של היחידה להכוונת 
חיילים משוחררים יש 

לפתוח "תיק 
 מועמדות".

 http://www.gruss.org.il/pais/isler.asp יש להתעדכן באתר

דנטים סטו קרן דלק
לאחר שירות 

צבאי מלא ותקין 
המתחילים 

לימודים לתואר 
ראשון במוסד 
מוכר להשכלה 

 גבוהה.

 30,000: סכום של עד 
ש"ח לתואר ראשון או 

 ₪ 40,000עד 
ללומדים לימודי 

 הנדסה.
הזכאים למלגה, 

 130מחויבים לתרום 
שעות מזמנם לקהילה, 

 65במהלך כל שנה. 
 שעות בכל סמסטר

ttp://www.hachvana.mod.gov.il/pages/mih להתעדכן באתר
lgot/milga3.asp?HD=15 

קרן גרוס 
לקידום 
 חיילים

 משוחררים

חיילים 
משוחררים אשר 

שרתו לפחות 
שנה אחת 

בשרות סדיר, 
שטרם מלאו 

שנים  5להם 
מיום שחרורם. 
יתרת הפיקדון 

גובה המלגה: גובה 
הסיוע המרבי עומד על 

 ש"ח. 5500
פעילות תמורה מלגה: 
חלק מהמלגות מותנות 

בפעילות קהילתית 
שעות  65בהיקף של 

 שנתיות.

 ספטמבר
 
 

www.gruss.org.il 
 

 5617176-02טלפון: 
 20-9450665פקס: 

 8הצפירה  כתובת:
 20139ירושלים 

http://www.gruss.org.il/


 

 

 
 
 

אינה עולה על  
, על  ₪ 4,500

המועמדים 
ללמוד לפחות 

שעות  12
 שבועיות.

איך נרשמים? באתר 
 הקרן.

ארגון צפון 
אמריקה 

למען יהודי 
אתיופיה 
 בישראל

עולים חדשים 
מאתיופיה או 
 יוצאי אתיופיה

התנדבות בעזרה 
 לקהילה

 mailto:nacoej@netvision.net.il לאורך כל השנה
 טלפון:
6245104-02 

חדשים עולים  היאס ישראל
העונים על 
 הקריטריונים

 www.hias.org חודש מרץ התנדבות בקהילה

מגלת פר"ח 
לבתי ספר 

 בפ"ת

סטודנטים עם 
אישור לימודים 

 לתשע"ד

 116עבור  ₪ 5,200
שעות שנתיות, פעמיים 

שעתיים בכל  2בשבוע 
 פעם

הפעילות מתחילה 
מאמצע אוקטובר 

בבתי ספר עד יולי 
 יובלים ויסודות

054-6824824 
 

סטודנטים  סחל"ב
לתואר ראשון 
בלבד ,שנה 

שניה לפחות. 
במוסד להשכלה 
גבוהה, המוכר 
ע"י המל"ג. לא 

רלוונטי 
להנדסאים או 

ללומדים לימודי 
 תעודה

 100הסטודנט יעניק 
שעות  בחודשים 

יוני, בשעות  -אוקטובר
הבוקר ולא יאוחר 

, בנוסף 15:00מהשעה 
 13-הסטודנט  נדרש  ל

שעות הדרכה והכוונה. 
תמורת פעילות זו  

 60%יקבל מלגה בסך 
משכר הלימוד 

האוניברסיטאי באותה 
 שנה.

נובמבר בכל  –מאי 
 שנה.
 
 

http://muni.tik-
tak.co.il/webPro/index.asp?codeClient=12

23 
 npadi@weizmann.ac.ilדוא"ל: 

 08-9378383מנהלת ארצית: 
 04-9983370צפון: 
 03-6418224מרכז: 

 02-5322651ירושלים: 
 6891636-08דרום: 

 לגתמ
"החממה" 

המלגה 
העירונית 
של עיריית 
 פתח תקווה

סטודנטים 
לתואר מוכר ע"י 
המל"ג לתואר 
ראשון בלבד, 
תושבי פתח 
 תקווה בלבד

מלגה שניתנת על סמך 
שעות התנדבות 
 במרכז הצעירים

נתפתחת לקראת 
יש  –דצמבר 

להתעדכן דרך 
 האתר

Aviv@hamama.org.il 
 

mailto:nacoej@netvision.net.il
http://www.hias.org/
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