רשימת מלגות כלליות 2
:שם הקרן

:הסבר

פר"ח  -פרוייקט
:חונכות

סטודנטים הלומדים במוסדות מוכרים
ומאושרים ע"י המל"ג ,דרך מנהלת פר"ח בכל
.מוסדות הלימוד
מועד ההגשה :עד אמצע נובמבר ,מותנה בביצוע
.מעורבות חברתית
סטודנטים הלומדים לתואר ראשון החל מהשנה
.השניה ללימודים
הגשת טפסים דרך הקרן ,מותנה בביצוע מעורבות
.חברתית

פרויקט חינוך
:לפסגות

סטודנטים הלומדים לתואר ראשון או שני עבור
.התנדבותם בתוכנית
מלגה בסך  0,444 ₪או נקודות זכות במוסד
.לימודיהם
המלגות ניתנות אך ורק בעבור תרומה בפועל של
.הדרכה שבועית קבועה במרכזים

:פרויקט סחלב

סטודנטים מן המניין לתואר ראשון ,סטודנטים
מלגת משרד
תושבי שיקום שכונות יצברו ניקוד גבוה יותר
:החינוך
.בזכאות למגלה
טפסים ניתן לרכוש בחנויות האוניברסיטאות
.והמכללות .פרטים נוספים באתר הקרן
:קרן יו"ר הכנסת סטודנטים הלומדים במוסדות המוכרים
ומאושרים ע"י המל"ג ,בנוסף כל שנה נוספים
קריטריונים חדשים לקבלת המלגה ,לכן יש
.להתעדכן באתר הקרן
מלגת איסתא
ליינס ע"ש
אלכסנד גור
:אריה ז"ל
:קרן נעמת

חברי אגודת הסטודטים ,עפ"י מצב סוציואקונומי .ניתן להגיש בקשות דרך משרדי אגודת
הסטודנטים במוסדות הלימוד ובמשרדי איסתא
.ליינס ברחבי הארץ
'סטודנטיות לתואר ראשון  /שני בשנה ב
ללימודים במוסדות מוכרים ומאושרים ע"י
המועצה להשכלה גבוהה החברות בהסתדרות
.העובדים
טפסים להגשת מלגה
סטודנטים עולים חדשים משנת499 .
.מועד הגשה :מחודש יולי ,להתעדכן באתר

קרן על שם רון
:אדלר ז"ל

סטודנטים עד גיל  64,שנה ב 'בתואר ראשון
.בשנה"ל תשס"ט
בוגרי/ות שירות צבאי מלא ותקין ביחידת
.הצנחנים
ניתן לברר פרטים נוספים במשרדי אגודת
.הסטודנטים במוסדות הלימוד
סטודנטים לתואר ראשון או שני ,יהודים ילידי
חו"ל לא ילידי הארץ ),גיל מרבי  60חוגגים יום
הולדת לפני אוקטובר  244),עד  44שנים בארץ
תאריך עליה אחרי אוקטובר  4992),אינם

ה.י.א.ס
:בישראל

קרן לה"ר
לסטודנטים
:עולים

:פרטי התקשרות
מנהלת פר"ח צפון40-29222290:
www.perach.org.il

:מנהלת סחלב מכון דוידסון
www.muni.tiktak.co.il/sachlav
:להרשמה
www.college4all.org
ולקטגורית סטודנטים לתהליך
"הרשמה עמותת" חינוך לפסגות
 .רח 'רבנו ירוחם  40,ת.ד044
ת"א6 244.
טל  42004 46-2:פקס46:.2 42069
טלפון099 46-929:
http://cms.education.gov.il

www.knesset.gov.il
טלפון422092024:
פקס42-2092062:
כתובת :קרן יו"ר הכנסת למלגות
,סטודנטים ,משכן הכנסת הקריה
ירושלים94904.
טלפון46-9999600:

http://naamat.org.il
טלפון244492/9 -40:
פקס290044 -40:
חיפה ,ליד מגדל הנביאים2,
.מועצת הפועלים
www.hias.org.il
טלפון46-2944622:
כתובת :היאס ישראל מלגות בית
הכוהנים ,רח 'ציטלין  4תך אביב
.20902
טלפון209492 -40:

www.openu.ac.il
www.moia.gov.il
טלפון42-2240294:
פקס42-2240206:

:עמותת על"ה

ארגון שתי"לעמיתי אברט
:לצדק חברתי
:קרן קציר

קרן מלגות על
שם חמוס ויסאם
:ז"ל
קרן האפוטרופוס
:הכללי
:קרן מרטין גהל

קרן שמעון רוקח
:של בני ברית

על ידי גורם כלשהו ,מילאו שח"ק .ממונים
ניתן לברר פרטים במשרדי אגודת הסטודנטים
.ובאתר הקרן
.סטודנטים עיוורים ודיסלקטיים

סטודנטים מתל אביב ,חיפה ובית שאן לתואר
ראשון שנת לימודים  2/6/0.המתנדבים בארגון
).חברתי חייבים לקחת חלק בתוכנית העשרה
סטודנטים בעלי השכלה תואר ראשון לפחות
,אשר סיימו את לימודיהם במדעים מדוייקים
מדעי הטבע ,מדעי החיים ,בתחום ההנדסה
ובמדעי המחשבים .בקשות ניתן להגיש עד חודש
.אוקטובר
.סטודנטים מיעוטי יכולת מכלל קהילות ישראל
בקשות ניתן להגיש בינואר ועל פי המתפרסם
.באתר הקרן ,עד  0,444ש"ח
,סטודנטים בעלי מצב סוציו -אקונומי נמוך
.עולים חדשים
.בקשות ניתן להשיג בכתב על סוף דצמבר
.סטודנטים מן המניין על פי מצב סוציו -אקונומי
.ניתן להגיש בקשות כל השנה
סטודנטים מן המניין החל מהשנה השנייה
ללימודים .בקשות ניתן להגיש בכתב למשרדי
.הקרן
סטודנטים במצב סוציו -אקונומי נמוך הלומדים
.לתואר ראשון -שני -שלישי

כתובת :רחוב הילל  40,ירושלים
.900 4
Atar.mscc.huji.ac.il
טלפון42-0 2400/299:
פקס22422 42-0:
הר הצופים ,ירושלים  94204,ת.ד
.20404
www.shatlil.org.il
טלפון  42-2926099:שלוחה24
Katzir.mod.gov.il
פקס46-2992920:
מלגות קציר ,מפא"ת ,לשכת
,הלמ"ב ,משרד הביטחון הקריה
ת"א24949.
www.wisan-fund.org
טלפון2924 40-29:
" פקס2942 40-29
כתובת :משרד החינוך ,שבטי
.ישראל  24ירושלים
רחוב מרתין גהל ת.ד  9999פתח
תקווה ,מיקוד09204:
טלפון46-9220494:
פקס46-9220402:
.כתובת :ת.ד  9400תל אביב

:קרן אייסף
http://isef.co.il
רחוב קרליבך  44,ת.ד  2424,תלאביב24242
:טלפון 46-022000
:פקס 46-022000
:דוא"ל להגשת בקשה
סטודנטים שישתתפו בתוכניות המרכז ללימוד
אופק -המרכז
.מקורות יהודיים יהיו זכאים למלגת לימודים
להשכלה
info@offek.oeg.il
דרישות :ראיון אישי ומבחן התאמה .התתפות
:יהודית
:אתר אינטרנט
בתוכניות השונות של המרכז בהיקף של  0.0שעות www.offek.org.il
שבועיות .השתתפות בשני סופ"ש במהלך
טלפון46-2022 2:
.הסמסטר
פקס46-2022 2:
לשכת עורכי הדין סטודנטים למשפטים המשלבים פעילות חברתית www.israelbar.org.il
:בישראל
בולטת בחברה ,הצטיינות בלימודיהם ועל פי מצב טלפון42-2002224:
.סוציו-אקונומי
כתובת :הרשות השנייה ,כנפי
,נשרים  0,גבעת שאול -ירושלים
90020
סטודנטים ללימודי קולנוע וטלוויזיה הרוצים
קרן סנוניתwww.tashut2.org.il
הנ"ל
בתחומים
ההפקה
למימון
מלגה
לקבל
יוצרי
לעידוד
טלפון42-2002224:
קולנוע וטלוויזיה
כתובת :הרשות שנייה ,כנפי
:צעירים
,נשרים  0,גבעת שאול -ירושלים
.90020
תכנית המלגות של הרשות השנייה לעידוד
קרן המר -קרן
www.reshut2.org.il
הרשות השנייה
,מחקרים בתחום התקשורת ע"ש זבולון המר ז"ל טלפון42-2002224:
תומכת במחקרים אשר יתרמו למדיניות הרשות
לעידוד מחקרים
כתובת :הרשות השנייה ,כנפי
ובעקיפין
במישרין
.ולעבודתה
בתחום
,נשרים  0,גבעת שאול -ירושלים
הרשות מזמינה בכל שנה קבלת בקשות תמיכה
:התקשורת
90020
במחקרים לתואר שני ,לדוקטורט ולחוקרים
.צעירים
:פרטים באתר חברת חשמל
לתושבי הפריפריה לפי מצב סוציו-אקונומי ,כמו
מלגת חברת
,גם קריטריונים של מצוינות בתחומי :הנדסה
חשמל" -עתיד
www.israel-electric.co.il
.חשמל ,מכונות ,אזרחות ומחשבים
":נאור

מלגת ילדות
:טובה

:קרן אלרוב

ג'וינט ישראלקרן המלגות של
:משפחת רוס

המלגה כוללת שכ"ל מלא ומלגת קיום בתמורה
לעבודה של שעות שבועיות בשכר
)מלגה ל  -6שנים  24,444:לשנה לימודים+מלגה
סטודנטים באונ 'שנה א 'רקע סוציו אקונומי
.קשה
+ש"ש02
ימי התנדבות מלאים במהלך השנה
.חוברת שירות לאומי וצבאי
סטודנטים אשר הינם דור ראשון להשכלה גבוהה
ועולים חדשים ,הלומדים במוסד המוכר ע"י
המל"ג ,המתחילים את לימודיהם באוקטובר
ששירתו שירות מלא ותקין ,המגיעים,2446
ממצב סוציו אקנומי נמוך ואינם מקבלית מלגת
.לימודים נוספת העולה על  04%משכר הלימוד
סטודנטים אשר לומדים לימודים מתקדמים
עבודה סוציאלית ,קלינאות במקצועות סיוע
תקשורת ,חינוך לגיל הרך ,חינוך מיוחד וייעוץ
).פסיכולוגי )ובבתי ספר לסיעוד אחים/ות
המילגה תינתן על בסיס" כל הקודם זוכה "על כן
מומלץ להגיש את המלגה לא יאוחר מה46. 29.4
'.בסיום סמסטר א 'ובסיום סמסטר ב

טל66 46-2940:
הרשמה עד40.49

טלפון  46-2904026:שלוחה44.
neta@alrov.co.il

טפסים ניתן לקבל במרכז צעירים
.צפת-

:מלגות לחיילים משוחררים
:שם הקרן
היחידה להכוונת
חיילים
:משוחררים
:אמץ לוחם

:קרן אימפקט

מלגת מפעל
:הפיס

:קרן איסלר

:קרן דלק

הקרן לסיוע
:נוסף

:הסבר

:פרטי התקשרות

היחידה להכוונת חיימ"ש אזור
)חיילים משוחררים עד  0שנים מהשחרור סדיר
 .חיפה .חיפה והצפון ת.ד46
.עפ"י מצב סוציו אקונומי
:רחוב המלך דוד  00חיפה טלפון
שלוחה40- 644440/29).
www.hachvana.mod.gov.il
)לוחמים עד שנתיים מהשחרור מלגה חד פעמית
www.awis.org.il
.על פי מצב סוציו אקונומי
כתובת :בית החייל ויצמן  24,תל
אביב22400.
:טלפון 42-226020
חיילים משוחררים עד  6שנים מהשחרור  /דרגת
www.awis.org.il/impact
שנה
סרן סדיר ),לוחמים  /תומכי לחימה ,תלמידי
,כתובת :האגודה למען החייל
' לתואר ראשון ,עפ"י מצב סוציו -אקונומי .גובה ענף מלגות ,רחוב וייצמן  24תל
.המלגה  0444 $:לשנה למשך  0שנים
.אביב
טלפון46-0000964:
פקס46-0020294:
חיילים משוחררים עד  0שנים מהשחרור ,לוחמים www.pais.co.il
,תומכי לחימה ,תלמידי שנה א 'לתואר ראשון/
על פי מצב סוציו אקונומי .בתמורה למלגה
מתחייב כל סטודנט להעניק  0שעות שבועיות
בפעילות למען הקהילה
היחידה להכוונת חייילים
סטודנטים לתואר ראשון מוכר באחת המכללות
משוחררים ,טלפון40:בארץ ,לאחר שירות צבאי מלא ותקין ,מגורים
שולחה644440/2 9.
בערי פיתוח או בשיקום שכונות ,עד  0שנים
משחרור משירות סדיר .גובה המלגה0044 ₪.
http://www.gruss.org.il/pais
/isler.asp
היחידה להכוונת חיילים
,סטודנטים לתואר ראשון או ללימודי הנדסאים
,משוחררים
שירות סדיר מלא ותקין ,לימודים במוסד המוכר
טלפון  644440/2 -40:שלוחה9,
,ע"י מל"ג עד  0שנים ממועד השחרור מסדיר
עדיפות לחיילים מהמערך הלוחם ).מלגה בסכום http://www.gruss.org.il/pais
.לשנה₪ 44,444
/delek.asp
הנחיות וטפסים ניתן למצוא
,חיילים משוחררים ,עפ"י מצב סוציו אקונומי
.הלומדים במכינות  /לימודי טכנאים  /הנדסאים .במוסדות הלימוד
משכר הלימוד .מימון עד4%

קרן גרוס
לחיילים
:משוחררים

חיילים משוחררים אשר ניצלו את הפיקדון ,יתרת
הפיקדון איננה עולה על  6444 ₪,עד  0שנים
,מהשחרור סדיר ),על פי מצב סוציו אקונומי
.גובה המילגה  0444 ₪לשנה במשך שנתיים
מותנה בביצוע פעילות חברתית של שעתיים
.בשבוע וסה"כ  20שעות
חיילים משוחררים שהוכרו בשירותם כחיילים
בודדים ,תחילת לימודים תוך שנתיים ממועד
.השחרור

מלגת שגרירי
:רוטשילד

חיילים משוחררים טרם חלפו  0שנים ,מיום סיום
חודשי שירות שירות חובה סדיר ותקין בצה"ל2
).לחייל / 24חודשי שירות לחיילת
פוטנציאל מנהיגות ואחריות חברתית .נכונות
לעשייה חברתית .שנת לימודים ראשונה ושניה
.לתואר מוכר
:זכאים הלומדים במוסדות הבאים בלבד
המכללה האקדמית תל  -חי ,המרכז הבינתחומי
הרצליה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,המכללה
האקדמית תל אביב  -יפו והאוניברסיטה העברית
.בירושלים
גובה המלגה24,444 ₪:
מלגות ל"חיילים בודדים " -מי שהוכרו כ"חיילים
בודדים "עד תום תקופת שרותם יכולים להגיש
:בקשות לסיוע כדלהלן.א.סיוע בדיור על סך  0,444ש"ח
.ב.סיוע להתארגנות ראשונית על סך  2,444ש"ח
.ג.סיוע למטרת לימודים על סך  0,444ש"ח
לתשומת ליבכם יש כפל מלגות ,חיילים בודדים*
יכולים לקבל עד שתי מלגות מבין שלוש
.האפשרויות הקיימות

:קרן הישג

מלגות לחיילים
:בודדים

www.gruss.org.il
כתובת :רחוב הצפירה
.ירושלים
טלפון42-0249492:
http://www.heseg.com/flas
h
כתובת :דרך מנחם בגין  26תל
אביב6 224.
טלפון46-0000964,:
4969924004
פקס496-9924002.:
requests@caesarea.com

היחידה להכוונת חיילים
,משוחררים
http://www.hachvana.mod.
gov.il/pages/milgot/ezvonot
._tfs.pdf

:מלגות עפ"י ארצות מוצא
:שם הקרן
הפדרציה
העולמית של
הדות מרוקו:י

:הסבר
כלל הסטודנטים לא מחייב מהעדה ,בקשות ניתן
להגיש עפ"י המתפרסם באתר הקרן .עד6444 ₪.

מלגות לעולים מלגות ל"עולים חדשים"- ,מי שהוכרו כ"עולים
:חדשים
חדשיים "עד  9שנים מיום עלייתם )יכולים להגיש
 ::בקשות לסיוע כדלהלן.א.סיוע בדיור על סך  0,444ש"ח
.ב.סיוע להתארגנות ראשונית על סך  2,444ש"ח
לתשומת ליבכם יש כפל מלגות ,עולים*
חדשים יכולים לקבל שתי מלגות מבין האפשרויות
.הקיימות
קרן שולה
:אנקרי

סטודנטים מקרב יוצאי צפון אפריקה עד גיל .2
.מועד הגשה :ינואר  -מרץ

:פרטי התקשרות
רחוב יפו  02ירושלים90222
טלפון42-2209699:
פקס42-2204224:
www.fede-maroc.org
היחידה להכוונת חיילים
,משוחררים
http://www.hachvana.mod.
gov.il/pages/milgot/ezvonot
._tfs.pdf

http://www.shula.co.il
keren@shula.co.il
 .ירושלים כתובת :ת.ד22
טלפון9444442 42-2002:

קרן מכבים
ליוצאי
:איראן

.סטודנטים יוצאי איראן לאחר שירות צבאי  /לאומי
אישור זיקה לאיראן  -תעודת לידה  /דרכון אישי של
.האב  /האם ,להוכחת מוצא איראני

http://www.maccabim.org
.כתובת:ת.ד . 6942תל אביב

קרן סקט"א
:רש"י

סטודנטים יוצאי קווקז ,אתיופיה ,דרוזים .לאחר
.שירות צבאי או לאומי
ניתן להגיש בקשות דרך משרדי הדיקאנט במוסדות
.הלימוד
גוף שנוצר מתוך שיתוף של הסוכנות היהודית ,מדרג
הקליטה והמל"ג ומטרתו לשלב ולהקל על
.הסטודנטים עולים במהלך לימודיהם האקדמאיים
התחומים בהם מסייע המינהל :שכר לימוד עד6
שנים ,מימון תוכנית הכנה ואולפני קיץ באונ 'מימון
,חלקי של קורסי אנגלית ,הלוואות לסטודנטים
,פעילויות חברה ותרבות ,טיולים ,סמינרים ,מסיבות
.מועדונים
.מועד הגשה :תחילת שנת הלימודים
:זכאי טיפול המינהל
 4העל מעמד עולה  /קטין חוזר נולד בארץ,
.ירד וחזר )או בן עולים או אזרח עולה
 2בעלי תעודת בגרות מחו"ל או תעודה
מקבילה מחו"ל המאפשרת כניסה ללימודים
אקדמאיים .מועמד שהגיע עם ת .בגרות
מחו"ל צריך להתחיל בלימודים תוך  6שנים
מיום קבלת מעמד עולה ולסיימם תוך9.0
.שנים מיום העלייה
 6גילאים :למכינה אוניברסיטאית  -עד גיל
לתואר ראשון או תעודה מקצועית  -עד,26
גיל  29,להנדסאים  -עד גיל  2,לתואר שני
או לימודי הסבה עד גיל64.
המלגות שייכות ל"אקדמאים בתנופה "בשיתוף
.האגודה למען יהודי אתיופיה ועמותת ידיד
המלגה אינה מיועדת לממן את תקופת ההתמחות
.כחלק מדרישת התואר
,המלגות יינתנו ישירות לבקש המלגה ולא למעסיק
המלגה מיועדת לתקופה של  0חודשי עבודה ,בהם
.יועסק המשתלם אצל המעסיקק  2ימי עבודה בשבוע
סכום המלגה החודשי יעמוד על2444 ₪.
כל יוצא אתיופיה זכאי למימון עפ"י קריטריון הגיל
עד  20למכינה אוניברסיטאית ולקדם הנדסאים ,עד
.גיל  2לתואר ראשון ,עד גיל  04לתואר שני
גם ילידי הארץ זכאים למימון אם הוריהם עלו אחרי
תחילת ינואר  4 49והם זכאים למימון תואר ראשון
.ושני
זכאות נוספת במנהל הסטודנטים :שנת מימון נוספת
מעל לשנות התקן  -קיימת אפשרות של מימון
".אקסטרה "על קורסים חוזרים או על שינוי מסלול
 .מלגת מחייה  244 ₪בכל חודש ל 9חודשים המלגה ניתנת ליוצאי קווקז ובוכרה רקבשנה א 'ללימודיהם או במכינה לעולים
.מאתיופיה בכל שנת לימודים ממומנת

http://www.sactarashi.org.il/.hebrew

מינהל
:הסטודנטים

מלגות
התנסות"
"תעסוקתית
לאקדמאים
יוצאי
:אתיופיה
מינהל
הסטודנטים
לעולי
:אתיופיה

ארגון צפון
אמריקה

.עולים חדשים מאתיופיה או יוצאי אתיופיה

http://www.studentsolim.go
v.il
:טלפון 40- 26440

http://www.iaej.co.il

http://www.studentolim.go
v.il

nacoej@netvision.net.il
טלפון42-2200440:

למען יהודי
אתיופיה
:בישראל
התוכנית מציעה מלגה הכוללת לימודים ,מחייה
תוכנית
ושהייה לשנתיים הראשונות ,לסטודנטים לתארים
פולברייט.שני ושלישי בארה"ב
ללימודי
תארים
מתקדמים
לבני הקהילה
:האתיופית
מלגות היא"ס מלגה הניתנת לעולים משנת  2440עולים מאתיופיה
על סך 2044$.משנת)4994
ישראל
:לעולים
מידע על זכויות ,העצמה ,סיוע משפטי ,סנגור ,הענקת
טבקה.מלגות ליוצאי אתיופיה
משפט וצדק
לעולי
:אתיופיה

http://www.iaej.co.il
:טלפון ניל שרמן- 400900 9
.מנכ"ל קרן חינוך פולברייט

www.hias.org.il
www.tebeka.org.il
טלפון46-0242994:
פקס46-0242994:
 .כתובת :המסגר  06ת.ד09460
תל אביב24094.
http://kha.tech-career.org
כתובת :אל חריזי  6,ירושלים
.92024
טלפון42-0264049:

קרן חנן
:עינור

.סטודנטים יוצאי אתיופיה

:עמותת פידל

מלגות קיום לסטודנטים יוצאי אתיופיה במקצועות
.שיסייעו לקדם את הקהילה בטווח הארוך
סטודנטים אלו מעורבים בפעילות התנדבותית
.בקהילה תוך כדי לימודיהם

קרן מלגות
מטעם
הפרויקט
הלאומי של
יוצאי
אתיופיה
והסוכנות
:היהודית
מלגות
דוקטורט
לעולים
חדשים
ותושבים
:חוזרים
פדרציה
ארצית של
:דוברי רוסית

מלגות ללימודים על תיכוניים לסטודנטים יוצאי
.אתיופיה או לסטודנטים ילידי הארץ ממוצא אתיופי
.נדרשת התנדבות של  24שעות בשנה

hayaco@jafi.org
http://www.jewishagency.or
g
טלפון42-224240:
בימים א'-ה 'בין השעות46:44-
.49:44

מלגת פוסט דוקטורט לעולים חדשים עד שנתיים
),בארץ )ולתושבים חוזרים עד שנה מיום החזרה
,המתקבלים לאחת מהאוניברסיטאות בר אילן
.העברית ,הפתוחה ,בן גוריון )כתלמידי מחקר

כתובת :רח 'קפלן  2,קריית
הממשלה ,ת.ד . 46424,ירושלים
.94464
טלפון42-2902992:
פקס42-2902220:

המלגה מיועדת לסטודנטים עולים חדשים עד  0שנים
בארץ ,שלומדים במוסד אקדמי ומשתתפים בפעילות
.חברתית בתחום עליה וקליטה

טלפון9092/4 46-04:
כתובת :רחוב קיבוץ גלויות60,
 .ת"א22004.
http://www.isratop.com

ארגון בני
ברית -לשכת
:יוסף ניאגו

סטודנטים ממוצא טורקי הלומדים באחת
האוניברסיטאות המוכרות ע"י המל"ג ,עפ"י מצב
.סוציו אקונומי

קרן יהושוע
:סלטי

המלגה מיועדת לסטודנטים יוצאי משפחות דוברות
.לדינו ספרד )לתואר ראשון ,שני ושלישי

כתובת :בני ברית ישראל לשכת
.יוסך נייגו  -לידי ג'ק ארדיטי
ת.ד . 69269תל אביב24692
טלפון402-0292026, -400:
22 0 9
:טלפון  249046 -49:כתובת
ת.ד . 0 6 0ת"א4 290
www.tau.ac.il/acad-

איגוד יוצאי
:ליטא

המלגה מיועדת לסטודנטים ממוצאי ליטא סבא
.וסבתא )חברי האיגוד .יש להציג אישור לימודים

אבוקה -קרן
מלגות
:לחינוך
מינהל
הסטודנטים
ליוצאי קווקז
:ובוכרה

.סטודנטים בני העדה הבוכרית
.מועד הגשה :ספטמבר  -אוקטובר

התאחדות
עולי צרפת
צפון אפריקה
וארצות
דוברות
:צרפתית
קרן
לסטודנטים
עולים בודדים
ונזקקים
מיסודה של
הסוכנות
:היהודית

סיוע המינהל יינתן לסטודנט אשר התחיל את
לימודיו  :במכינות עולים אוניברסיטאית עד גיל26,
לתואר ראשון ולימודי תעודה עד גיל  29,לימודי
הנדסאים עד גיל  2,לתואר שני עד גיל64.

sec/grantsite/israelstudents/salty.htm
טלפון42 46-2920:
פקס24 46-2900:
כתובת :רח 'דוד המלך  4,תל
אביב20906
כתובת:רחוב הקונגרס  2,פינת
עליה ,תל אביב22400.
:טלפון 46-269600
http://www.studentolim.go
v.il

יוצאי צרפת .להגיש בקשה יש להגיש ישירות למשרדי
.הקרן

כתובת :ירושלים ,רחוב
המוסכים  0,מיקוד96024.:
טלפון42-2999660:
פקס42-2999660.:

המלגה מיועדת לעולים הנמצאים בישראל שבע שנים
ופחות ,המוגדרים כ"בודדים "ללא הורה או זוג
.הורים

טלפון42-2242929:
42-2242929
http://www.hit.ac.il

ארגון עולי
:הולנד

.סטודנטים יוצאי הולנד בלבד

http://www.milga-nl.org.il
טלפון46-0220244:

קרן מלגות
לעולי הולנד
וצאציהם
ע"ש ליאו
:וריק כהן
קונגרס יהודי
בוכרה
:העולמי

סטודנטים יוצאי הולנד

כתובת :ת.ד . 4209פרדס חנה
מיקוד69444 .
טלפון40-2294246:
פקס40-2296920:

ועדת המלגות של קונגרס יהודי בוכרה העולמי
מודיעה על האפשרות להגיש מלגה לסטודנטים בני
.העדה הבוכרית

טלפון46-2420622:
פקס46-2420649:
www.buchara.org.il

