מדור מלגות  -דיקנאט הסטודנטים

חוברת מלגות

שלום רב,
המרכז הבינתחומי הרצליה הוקם למען הסטודנטים ומציב את הסטודנטים במרכז .לצד מחויבותו
למצוינות במחקר ובלימוד ,הוא מעמיד את הסטודנטים במרכז ומעניק להם את הכלים הטובים
ביותר להצלחה ולהגשמה אישית .תחת דגל ה"חירות ואחריות" שואף הבינתחומי לחנך את מנהיגות
העתיד של מדינת ישראל :להוציא לעולם הגדול אנשים צעירים עם היכולות הטובות ביותר לממש
את חלומותיהם ,ובה בעת מנהיגים ,מחויבים לקהילה ולחברה שבהן הם חיים .למי שמזלם שפר
עליהם פחות ברוח הזו מעניק הבינתחומי מיומו הראשון תמיכה וסיוע כספי לסטודנטים ,אשר
בשנים האחרונות מגיעה להיקף של כ 27-מיליון שקלים בשנה .בבינתחומי נהוגים קריטריונים
מיוחדים לקבלה ,של מצוינות אישית ומנהיגות – בשירות המדינה או הקהילה  -ואחד מכל שישה
סטודנטים נהנה מסיוע כלכלי באמצעות מלגות מסוגים שונים .התמיכה בסטודנטים מתבצעת
באמצעות מדור המלגות של הבינתחומי הרצליה ,אשר פועל לסייע לסטודנטים בכל הקשור
למימון לימודיהם כבר בתקופת הרישום ,ובמהלך הלימודים לתואר ראשון.
חוברת זו מרכזת עבורכם ,הסטודנטים ,את כל המידע הרלבנטי בנוגע למלגות לתואר ראשון
המוצעות בבינתחומי ,וכן לאפשרויות סיוע באמצעות קרנות חיצוניות .מטרתה להקל עליכם
לאתר מלגה המתאימה לכם ,וכך לאפשר לכם להתמקד בלימודים ובחוויה הסטודנטיאלית.
המידע בחוברת מחולק על פני מספר נושאים ,ומתייחס לסוגים רבים של סיוע :הנחות על רקע
כלכלי; מלגות חברתיות; מלגות על בסיס שירות צבאי; על בסיס מוצא ועוד.
מדור המלגות עוסק בסיוע כלכלי לסטודנטים ישראלים ,ובכללם סטודנטים ישראלים הלומדים
בבית הספר הבינלאומי על שם רקנאטי .סטודנטים זרים או סטודנטים ישראלים מביה"ס
הבינלאומי ע"ש רקאנטי ,אשר עלו ארצה בחמש השנים האחרונות ,מתבקשים לפנות למחלקה
לסיוע כלכלי בבית הספר עצמו ,בדוא"לrris.financialaid@idc.ac.il :
לתשומת לבכם :המידע בקרנות השונות מתעדכן מעת לעת ויש להיעזר בקישורים המצורפים
כדי לקבל את המידע העדכני .אנו ,צוות מדור מלגות ,עומדים לרשותכם בכל הקשור למלגות
הפנימיות המוענקות על-ידי המרכז הבינתחומי עצמו.
להלן פרטי ההתקשרות עם צוות מדור המלגות:
הנחות סוציו-אקונומיות ,שעות תרומה לקהילה של מקבלי מלגות כלליות וכן שת"פ עם קרנות
חיצוניות :גב' גלית צבי ,סגנית דיקנית הסטודנטים.gzvi@idc.ac.il :
שעות תרומה לקהילה של מקבלי מלגות הצטיינות :גב' מאיה חממי ,עוזרת לסגנית דיקנית
הסטודנטים.maya.hamami@idc.ac.il :
מלגת "ישראל שבלב" למנהיגים מהקהילה האתיופית :גב' אסתר דוד ,רכזת התוכנית:
.esterd@idc.ac.il
בעמוד הבא תמצאו " 10טיפים לאיתור מלגות".
אנו מאחלים לכם הצלחה רבה והנאה בלימודים!
בברכה,
גלית צבי
סגנית דיקנית הסטודנטים
ור' מדור מלגות

 10טיפים לאיתור מלגה:
 .1מודיעין :אספו מידע מוקדם ומראש על כל אפשרויות הסיוע הקיימות.
 .2היעזרו באתר האינטרנט של המרכז הבינתחומי .האתר הוא מקור מידע מהימן אודות
אפשרויות הסיוע מתקציבי המוסד ,שיתופי פעולה חיצוניים ומידע כללי אודות קרנות חיצוניות.
גם אתר התאחדות הסטודנטים הוא מקור חשוב הן כמקור מידע והן כגורם המפעיל קרנות
חברתיות רבות.
 .3השתמשו במנועי חיפוש הכוללים את המילים" :מלגות לימודים"" ,סיוע כלכלי" ותגלו אין
ספור אפשרויות.
 .4יש סוגים רבים של מלגות :על בסיס נזקקות כלכלית ,מלגות הצטיינות ,מלגות חברתיות,
שירות צבאי ,מוצא ואזור מגורים.
 .5הגישו מועמדות במועד המתאים לכל קרן שאתם סבורים שאתם מתאימים לה ,גם אם אינכם
עונים ב 100% -לקריטריונים .אבל זכרו :אם הקרן מיועדת ללומדים מדעי המחשב לדוגמא ,אין
טעם להגיש מועמדות אם אינכם לומדים מדעי המחשב .אך אם מדובר בקרן לתושבי הפריפריה
ואתם מתגוררים בשכונת מצוקה במרכז הארץ – נסו מזלכם בכל זאת.
 .6הכינו את המסמכים מראש ושימרו אצלכם עותק :מרבית הקרנות מבקשות מסמכים דומים.
אם הגשתם מועמדות לקרן אחת על בסיס סוציו אקונומי והעותקים ימצאו ברשותכם ,תוכלו
להגיש מועמדות ביתר קלות גם לקרנות האחרות.
 .7הכינו מכתב אישי ושמרו עותק ממנו .ספרו על עצמכם ,שאיפותיכם ,שירות צבאי או תרומה
מיוחדת לקהילה .שתפו באתגרים עמם אתם מתמודדים .אל תגזימו .זכרו שמי שקורא את
המכתב לרוב מאד מנוסה ויודע להפריד בין עיקר לתפל בתוך רגעים ספורים .הוספת תמונה
עוזרת לעיתים קרובות :לא צריך תמונה עם עניבה .אבל תמונה מהטיול האחרון ,או תמונה עם
הכלב יעשו את העבודה ויסייעו לשבור חסמים .זכרו להתאים את המכתב האישי לאופי הקרן
אליה אתם מגישים מועמדות.
 .8דאגו מראש למכתבי המלצה :ממעסיק ,מפקד בצבא ,מורה ,מקום התנדבות .מכתב כזה
חשוב מאד בעיקר אם מתלבטים בין מספר מועמדים.
 .9צרפו קורות חיים .יש לא מעט אתרים המלמדים איך לכתוב קורות חיים והמרכז לקריירה
במרכז הבינתחומי נותן הדרכות בנושא.
 .10אל תהססו לבחון אפשרות להלוואות .לא כולם זכאים למלגה ולא לכולם נוח לקבל סיוע
מההורים .המערכת הבנקאית מאפשרת מתן הלוואות בתנאים נוחים לסטודנטים .וודאו שפניתם
לגורם מוכר .בדקו אם אפשר לקבל הלוואה בגרייס .הלוואה זו משמעותה שתוכלו להחזיר אותה
בשלב מאוחר יותר כשיכולת ההשתכרות שלכם גבוהה יותר.
לסיכום ,היה ותאמצו את הטיפים שכתבתי ,יהיה לכם קל יותר להגיש בקשות סיוע ובתקווה גם
להימצא זכאים להן .חלק מהקרנות מאפשרות כפל סיוע ואחרות לא .הכי חשוב להגיש טפסים
בשקיפות ואמינות .בהצלחה והנאה משנת הלימודים האקדמית.

מלגה על רקע סוציו אקונומי מטעם
המרכז הבינתחומי
מועמדים רלוונטים למלגה:

קבלת תשובה:

מועמדים שהתקבלו כסטודנטים מן המניין
העומדים בקריטריונים שתקבע ועדת
המלגות וההנחות.

ההחלטה על מתן ההנחה תימסר
למתקבלים חדשים שיימצאו זכאים ,באותו
מועד ,לפני תחילת הלימודים .סטודנטים
משנים מתקדמות וסטודנטים חדשים
שיפנו בתחילת שנת הלימודים ,יקבלו
תשובה עד תחילת סמסטר ב'.

במסגרת המלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:

פעילות למען הקהילה בהיקף של
 30שעות שנתיות בפרוייקטים מטעם
הדיקאנט.

הסיוע הכלכלי יחולק על פי קריטריונים
שתקבע ועדת המלגות וההנחות ,בהתאם
למצבם הכלכלי של הסטודנט ומשפחתו,
ותוך התחשבות בפעילותו של הסטודנט
למען הקהילה ,והכל בהשוואה לכלל
מבקשי הסיוע באותה השנה.

גובה סכום המלגה:

סיוע כלכלי מטעם הבינתחומי

עד  25%משכר הלימוד (יש להגיש בקשה
מידי שנה).

המלגה רלוונטית לתארים:
תואר ראשון ,כל המסלולים.

מועד הגשת הבקשה:
למתקבלים ללימודים עד אמצע מאי :הגשת
בקשה עד חודש יוני מידי שנה.
תושבי שכונות שיקום ,עיירות פיתוח ושכונות
מצוקה אשר יתקבלו ללימודים עד אמצע
חודש יוני ,עד סוף חודש יולי.
למתקבלים ללימודים עד תחילת אוגוסט ,מועד
הגשה נוסף .תשובות ימסרו בתחילת ספטמבר.
סטודנטים שנה א׳ לא יוכלו להגיש בקשה סיוע
במהלך שנת הלימודים הראשונה אם לא עשו
זאת במהלך הרישום.
סטודנטים ממשיכים יקבלו את הטפסים
לתיבת הדוא"ל שלהם במהלך חודש אוגוסט.
תשובות ימסרו עד תחילת סמסטר ב'.

אופן הגשת הבקשה:
מועמדים ללימודים יקבלו לבתיהם טופס
בקשה למלגה יחד עם ערכת קבלה
ללימודים .את הטפסים יש להגיש במלואם
למשרד דיקאנט הסטודנטים.
שאר הסטודנטים יקבלו את הטפסים
בדוא״ל בסמיכות לתתילת שנת הלימודים
או כפי שיפורסם מעת לעת.

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:
גלית צבי ,ר' מדור מלגות gzvi@idc.ac.il

אתר אינטרנט:
מלגה על רקע סוציו אקונומי  -אתר
המרכז הבינתחומי הרצליה

סיוע כלכלי מטעם הבינתחומי

מלגת ישראל שבלב
מועמדים רלוונטים למלגה:

קבלת תשובה:

מועמדים יוצאי העדה האתיופית שאין
להם תואר אקדמי קודם .מלגה זו הינה
בשלב רישום בלבד ולא ניתן להגיש אליה
מועמדות לאחר תחילת הלימודים.

לרוב תוך שבועיים ממועד ועדת הקבלה.

סיוע כלכלי מטעם הבינתחומי

גובה סכום המלגה:
מלגת לימודים מלאה  +מלגת קיום
סטודנטיאלית.

במסגרת המלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:
בעלי בגרות מלאה 4 ,יחידות במתמטיקה
ואנגלית בציון של  80לפחות.
בוגרי שירות צבאי ביחידות בעלות אופי
קרבי או יוצאי הקצונה הצבאית או
מועמדים שעשו שירות לאומי משמעותי
עם תרומה ערכית.
מועמדים בעלי כישורים מנהיגותיים.
מועמדים בעלי נחישות ומוטיבציה גבוהה
להצליח בלימודים.

תכנית ליווי וחניכה בתחום החברתי ,האישי
והאקדמי ,תוך שימת דגש על לימוד השפה
האנגלית .בשנה האחרונה ללימודיהם,
משתתפים הסטודנטים בסדנאות להשמה
תעסוקתית.
לתלמידים מצטיינים תתאפשר התמחות
מקצועית בחו”ל.

לקבלת פרטים יש ליצור קשר עם רכזת
התוכנית הגב׳ אסתר דוד.

המלגה רלוונטית לתארים:

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:

תואר ראשון ,כל המסלולים

אסתר דוד
esterd@idc.ac.il | 09-9602817

בתקופת רישום בלבד.

אתר אינטרנט:

מועד הגשת הבקשה:

אופן הגשת הבקשה:

מלגת ישראל שבלב  -אתר המרכז
הבינתחומי הרצליה

מלגה משותפת לבינתחומי וקרן אייסף
מועמדים רלוונטים למלגה:

קבלת תשובה:

מועמדים שהתקבלו מן המניין ללא תנאי
קבלה ,הזקוקים לסיוע כלכלי ,יוצאי
שכונות מצוקה ועיירות פיתוח ,בעלי
פוטנציאל מוכח של תרומה לקהילה
ומנהיגות חברתית וכן נזקקות כלכלית
מוכחת .מיועד למי שאין לו תואר אקדמי
קודם .מלגה זו הינה בשלב רישום בלבד
ולא ניתן להגיש אליה מועמדות לאחר
תחילת הלימודים.

בסיום סדנת המיון וראיונות קבלה אישיים
המתקיימים מספר שבועות לפני תחילת
שנת הלימודים.

במסגרת המלגה:
השתתפות בתוכנית לפיתוח מנהיגות
הכוללת כ 15-מפגשים במהלך השנה
(בימי שישי).
השתתפות בפעילות חינוכית-קהילתית
באחד מהפרויקטים בתוכנית ,בהיקף של 4
שעות שבועיות.

המלגה רלוונטית לתארים:
תואר ראשון ,כל המסלולים .בשלב רישום
בלבד

מועד הגשת הבקשה:
מרגע קבלה ללימודים "מן המניין" ועד לא
יאוחר מיום  1.7בכל שנה

קבלה לתכנית זו מותנית בסדנת מיון
ובראיונות קבלה אישיים המתקיימים מספר
שבועות לפני תחילת שנת הלימודים.

אופן הגשת הבקשה:
הודעה בדבר פתיחת מועד ההרשמה ואופן
ההרשמה תימסר בהמשך על פי הודעת
קרן אייסף .אין להירשם בשלב זה באתר
אייסף.

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:
גלית צבי ,ר' מדור מלגות gzvi@idc.ac.il

אתר אינטרנט:
מלגה משותפת לבינתחומי וקרן אייסף -
אתר המרכז הבינתחומי הרצליה

סיוע כלכלי מטעם הבינתחומי

גובה סכום המלגה:
מלגה בשווי  ₪ 32,400המתחלקת בין
המרכז הבינתחומי וקרן אייסף.

קריטריונים לקבלת המלגה:

סיוע כלכלי מטעם הבינתחומי

תכנית ״יוצאים ללמוד״
מועמדים רלוונטים למלגה:

קבלת תשובה:

מועמדים אשר אין להם תואר אקדמי
קודם והתקבלו ללימודים ״מן המניין״ שהם
יוצאים בשאלה מהחברה החרדית שסיימו
שירות צבאי או לאומי ,או אזרחי/התנדבותי
מלא ותקין .מלגה זו הינה בשלב רישום
בלבד ולא ניתן להגיש אליה מועמדות
לאחר תחילת הלימודים.

לפני תחילת שנת הלימודים.

גובה סכום המלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:
על המועמדים להציג מכתב המלצה
מעמותת ה.ל.ל .או עמותת יוצאים לשינוי.
המלגות מחולקות על פי סדר הפניה
והגשת טפסי המלגה.

למעלה מ  90% -משכר הלימוד לתואר.

אופן הגשת הבקשה:
במסגרת המלגה:
יוענקו זכויות והטבות נוספות ובהם ליווי
וחניכה בתחום החברתי ,האישי והאקדמי.
הסטודנטים ילוו במהלך הלימודים על
ידי ס' דיקנית הסטודנטים ,הגב' גלית צבי
ויועמד לרשותם רכז נאמן.

המלגה רלוונטית לתארים:
תואר ראשון ,כל המסלולים .בשלב רישום
בלבד

מועד הגשת הבקשה:
מרגע קבלה ללימודים "מן המניין" ומוקדם
ככל הניתן ולא יאוחר מיום  1.8בכל שנה.
המלגות מוענקות על פי סדר הפניה ועד
תום חלוקת המכסות .מומלץ להקדים
הרשמה ,קבלה ללימודים ופניה למדור
המלגות.

מועמדים ללימודים יקבלו לבתיהם טופס
בקשה למלגה יחד עם ערכת קבלה
ללימודים .את הטפסים יש להגיש במלואם
למשרד דיקאנט הסטודנטים.

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:
גלית צבי ,ר' מדור מלגות gzvi@idc.ac.il

אתר אינטרנט:
תכנית ״יוצאים ללמוד״  -אתר המרכז
הבינתחומי הרצליה

מלגת לימודים לבוגרי
ולבוגרות חיל הים
מועמדים רלוונטים למלגה:

קבלת תשובה:

מועמדים אשר התקבלו מן המניין ללא
תנאי קבלה ,שירתו שירות צבאי מלא
ומשמעותי בחיל הים וזקוקים לסיוע כלכלי
משמעותי למימון לימודיהם .מלגה זו הינה
בשלב רישום .ניתן לנסות ולהגיש מועמדות
גם בשנים מתקדמות על בסיס מקום פנוי
ויתרה תקציבית.

ההחלטה על סכום המלגה תתקבל עם
סיום המיונים ובהתאם לקריטריונים
הפנימיים של ועדת המלגות ותקציב הקרן.

החל מ ₪ 10,000-ועד מלגת לימודים
הכוללת גם מלגת קיום.

במסגרת המלגה:

אופן הגשת הבקשה:

נדרשת תרומה לקהילה כפי שיפורט
בהודעת הזכאות.

מועמדים ללימודים יקבלו לבתיהם טופס
בקשה למלגה יחד עם ערכת קבלה
ללימודים .את הטפסים יש להגיש במלואם
למשרד דיקאנט הסטודנטים.

שנה ראשונה בכלל התארים.

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:

מועד הגשת הבקשה:

גלית צבי ,ר' מדור מלגות gzvi@idc.ac.il

לאחר קבלתם ללימודים ,לא יאוחר מיום
.1.7

אתר אינטרנט:

המלגה רלוונטית לתארים:

מלגת לימודים לבוגרי ולבורגרות חיל הים
 -אתר המרכז הבינתחומי הרצליה

סיוע כלכלי מטעם הבינתחומי

גובה סכום המלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:
עדיפות תינתן לבוגרי ולבוגרות חיל
הים מהפריפריה החברתית ,הכלכלית
והגיאוגרפית ,אשר הוכיחו מצוינות אישית
במהלך שירותם הצבאי ובפעילות למען
החברה והקהילה.

מלגת הצטיינות המרכז הבינתחומי
מועמדים רלוונטים למלגה:

קבלת תשובה:

בעלי ציון פסיכומטרי  700ומעלה ,וכן
ממוצע בגרות משוקלל  100לפחות.

בתום מועד הרישום המוקדם ,קבלת מלגת
הצטיינות ושיעורה יהיו כפופים להיקף
המלגות שיעמדו לחלוקה בתכניות השונות
ולאישור ועדת הקבלה.

מלגה בגובה 50%משכר הלימוד.

קריטריונים לקבלת המלגה:

מלגות הצטיינות מטעם הבינתחומי

גובה סכום המלגה:

במסגרת המלגה:
נדרשת תרומה לקהילה.

המלגה רלוונטית לתארים:
תואר ראשון ,כל המסלולים.
המלגה אינה מיועדת לבעלי תואר קודם.

מועד הגשת הבקשה:
בשלב רישום מוקדם בלבד

תנאי סף להמשך הענקת המלגה בשנים
הבאות הנו ממוצע ציונים  88ומעלה או
הכללות ברשימת מצטייני הדיקן בסיום כל
שנת לימודים וביצוע תרומה לקהילה.
לשם קבלת מלגות הצטיינות בבתי הספר
אפי ארזי למדעי המחשב ואדלסון ליזמות
במסלול דו חוגי מדעי המחשב ויזמות,
עשויה להידרש עמידה ברף גבוה יותר ,כפי
שיפורסם באתר המרכז.
מועמדים בעלי תארים אקדמים קודמים
אינם זכאים למלגות הצטיינות.

אופן הגשת הבקשה:
מועמדים העומדים בכל הקריטריונים
שפורטו ,אינם צריכים להגיש בקשה.
מועמדותם תיבדק אוטומטית.

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:
משרד הרישום
תואר ראשון09-9527200 :
Rishum@idc.ac.il

אתר אינטרנט:
מלגות הצטיינות  -אתר המרכז הבינתחומי
הרצליה

מועמדים רלוונטים למלגה:

קבלת תשובה:

בעלי ציון פסיכומטרי  725ומעלה ,וכן
ממוצע בגרות משוקלל  110לפחות.

בתום מועד הרישום המוקדם ,קבלת מלגת
הצטיינות ושיעורה יהיו כפופים להיקף
המלגות שיעמדו לחלוקה בתכניות השונות
ולאישור ועדת הקבלה.

מלגה בגובה  75%משכר הלימוד

קריטריונים לקבלת המלגה:

גובה סכום המלגה:

במסגרת המלגה:
נדרשת תרומה לקהילה.

המלגה רלוונטית לתארים:
תואר ראשון ,כל המסלולים.
המלגה אינה מיועדת לבעלי תואר קודם.

מועד הגשת הבקשה:
בשלב רישום מוקדם בלבד

תנאי סף להמשך הענקת המלגה בשנים
הבאות הנו ממוצע ציונים  88ומעלה או
הכללות ברשימת מצטייני הדיקן בסיום כל
שנת לימודים וביצוע תרומה לקהילה.
לשם קבלת מלגות הצטיינות בבתי הספר
אפי ארזי למדעי המחשב ואדלסון ליזמות
במסלול דו חוגי מדעי המחשב ויזמות,
עשויה להידרש עמידה ברף גבוה יותר ,כפי
שיפורסם באתר המרכז.
מועמדים בעלי תארים אקדמים קודמים
אינם זכאים למלגות הצטיינות.

אופן הגשת הבקשה:
מועמדים העומדים בכל הקריטריונים
שפורטו ,אינם צריכים להגיש בקשה.
מועמדותם תיבדק אוטומטית.

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:
משרד הרישום
תואר ראשון09-9527200 :
Rishum@idc.ac.il

אתר אינטרנט:
מלגות הצטיינות  -אתר המרכז הבינתחומי
הרצליה

מלגות הצטיינות מטעם הבינתחומי

מלגת הנשיא למועמדים מצטיינים -
המרכז הבינתחומי

מלגת יזמות -
המרכז הבינתחומי הרצליה
מועמדים רלוונטים למלגה:

קבלת תשובה:

מועמדים בעלי ניסיון מוכח של יזמות
ומנהיגות בכל מסגרת שהיא :עסקית,
חברתית ,קהילתית ,אמנותית ,צבאית או
חינוכית.

עד תחילת שנת הלימודים.

מלגות הצטיינות מטעם הבינתחומי

גובה סכום המלגה:
עד  50%משכר הלימוד השנתי בבינתחומי.

במסגרת המלגה:
נדרשת תרומה לקהילה.

המלגה רלוונטית לתארים:
מדעי המחשב .תואר ראשון.
המלגה אינה מיועדת לבעלי תואר קודם.

מועד הגשת הבקשה:
עד  30ביולי כל שנה .לתאריך מדויק ,יש
לפנות למנהל רישום וקבלה .התהליך
מתקיים בשלב רישום בלבד.

קריטריונים לקבלת המלגה:
ציוני בגרות ופסיכומטרי גבוהים מעבר
לתנאי הקבלה הרגילים לתכנית אינם
חיוניים לקבלת המלגה אך עשויים בהחלט
לשפר את סיכויי המועמדים.
ומותנית בשמירה על ממוצע ציונים של 85
ומעלה בכל שנת לימודים .בנוסף לסיוע
הכספי ,מלגת היזמות מהווה תוספת
יוקרתית ומרשימה לקורות החיים של
הזוכים בה .מועמדים בעלי תארים אקדמים
קודמים אינם זכאים למלגה .כמו כן ,ידרשו
הזכאים למלגה להתנדב למען הקהילה.

אופן הגשת הבקשה:
יש ליצור קשר עם משרד הרישום.

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:
משרד הרישום
תואר ראשון09-9527200 :
Rishum@idc.ac.il

אתר אינטרנט:
מלגת יזמות  -אתר המרכז הבינתחומי
הרצליה

מועמדים רלוונטים למלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:

מועמדים ללימודי תואר ראשון במדעי
המחשב ,במסלול הקבלה הרגיל ,שעברו
במהלך שירותם הצבאי הכשרה משמעותית
כמתכנתים שבעקבותיה שירתו בצה"ל
בתפקידי תכנות.

זכאותם למלגה בשנים הבאות תהיה תלויה
בציון ממוצע  88ומעלה או בהכללות
ברשימת מצטייני הדיקן בסיום כל שנת
לימודים הקודמת לשנה בה תינתן המלגה
וכן התנדבות למען הקהילה.
יש להציג תעודת סיום של קורס ההכשרה
כמתכנתים ,פרטים על היקף ותכני הקורס
וכן שני מכתבי המלצה ממפקדיהם בצה"ל
המעידים על העסקתם בתפקידי תכנון
במסגרת שירותם הצבאי.

גובה סכום המלגה:
עד  50%משכר הלימוד בשנת הלימודים
הראשונה.

במסגרת המלגה:
נדרשת תרומה לקהילה.

המלגה רלוונטית לתארים:
מדעי המחשב ,תואר ראשון.
המלגה אינה מיועדת לבעלי תואר קודם.

מועד הגשת הבקשה:
בשלב רישום בלבד.

קבלת תשובה:
בתום מועד הרישום המוקדם ,קבלת מלגת
הצטיינות ושיעורה יהיו כפופים להיקף
המלגות שיעמדו לחלוקה בתכניות השונות
ולאישור ועדת הקבלה.

לשם קבלת מלגות הצטיינות בבתי הספר
אפי ארזי למדעי המחשב ואדלסון ליזמות
במסלול דו חוגי מדעי המחשב ויזמות,
עשויה להידרש עמידה ברף גבוה יותר ,כפי
שיפורסם באתר המרכז.
מועמד שיציג מסמכים לאחר המועד
האחרון שנקבע ,תהיה קבלת מלגה
ושיעורה כפופים לשיקול ועדת הקבלה
בכפוף להיקף המלגות שיעמדו לחלוקה
בתוכניות השונות.
מועמדים בעלי תארים אקדמים קודמים
אינם זכאים למלגות הצטיינות.

אופן הגשת הבקשה:
מועמדים ללימודים יקבלו לבתיהם טופס
בקשה למלגה יחד עם ערכת קבלה
ללימודים .את הטפסים יש להגיש במלואם
למשרד דיקאנט הסטודנטים.

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:
משרד הרישום תואר ראשון 09-9527200
rishum@idc.ac.il

אתר אינטרנט:
מלגות טכנולוגיות מתקדמות

מלגות הצטיינות מטעם הבינתחומי

מלגות טכנולוגיות מתקדמות

פר״ח
מועמדים רלוונטים למלגה:

קבלת תשובה:

סטודנטים הלומדים לימודי תואר ראשון
באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה המוכרים
ע"י המל"ג.

לפי הפרסום האתר.

קריטריונים לקבלת המלגה:

גובה סכום המלגה:

המלגה מיועדת לכלל הסטודנטים הלומדים
באחד מן המוסדות המוכרים ע"י המל"ג.

 + ₪ 5,200החזרי נסיעות בסכום מוסכם
מראש .ו/או נקודות זכות אקדמיות.

אופן הגשת הבקשה:

במסגרת המלגה:
 120-130שעות התנדבת בתחום חונכות
והדרכה.
המלגה רלוונטית לתארים:
תואר ראשון ,כל המסלולים.

מועד הגשת הבקשה:
בין החודשים אוגוסט-ספטמבר כל שנה.

דרך אתר האינטרנט.

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:
פר"ח מינהלה ארצית
מכון דוידסון לחינוך מדעי
מכון ויצמן למדע
ת.ד 26 .רחובות 7610001
טלפון08-9378310 :
פקס08-9378383 :
Michal.Ben-zion@weizmann.ac.il

אתר אינטרנט:

חברתי

אתר תוכנית פר״ח

מלגת סחל״ב
מועמדים רלוונטים למלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:

עמידה בהצלחה במפגש מיון (לסטודנטים חדשים
סטודנטים אזרחי ישראל הלומדים תכנית
לימודים מלאה לקראת תואר ראשון במוסדות בתכנית בלבד).
השתתפות במפגש שיבוץ עם המנחה שבמהלכו
המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
ייחתם חוזה ויימסר שיבוץ למוסד החינוכי.
השתתפות במפגש הנחיה פדגוגית טרם תחילת
הפעילות במוסד הלימודים
גובה סכום המלגה:
תוענק עדיפות לסטודנטים עם נסיון הדרכתי.

₪6,000.00

אופן הגשת הבקשה:
במסגרת המלגה:

דרך מנהלת פר"ח
בכל מוסדות הלימוד או דרך אתר האינטרנט.

 100שעות התנדבות בשנה.

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:

המלגה רלוונטית לתארים:
תואר ראשון ,כל המסלולים.

מועד הגשת הבקשה:
לרוב בחודש יוני.

קבלת תשובה:

מנהלת סחל"ב
ימי פעילות א'-ה'08:30-17:00 ,
sachlav@marmanet.co.il 073-2955698
כתובת למשלוח דואר:
רחוב המלאכה  ,3תל אביב ת.ד51443 .
מיקוד 6721503
לרשום על המעטפה  -לידי מלגות סחל"ב

אתר אינטרנט:
אתר תוכנית סחל״ב

תוצרת הארץ
מועמדים רלוונטים למלגה:

קבלת תשובה:

סטודנטים אשר יעברו להתגורר בקהילות
סטודנטים אקטיביסטים בפריפריה הגיאו-
חברתית.

לפי הפרסום באתר הקרן.

קריטריונים לקבלת המלגה:
מגורים בקהילות הסטודנטים בפרפירייה.

גובה סכום המלגה:
מלגת לימודים ושכ״ד עד  ₪ 16,000בשנה.

אופן הגשת הבקשה:
דרך אתר האינטרנט

במסגרת המלגה:
מגורים בקהילות הסטודנטים בפרפירייה.

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:

המלגה רלוונטית לתארים:
תואר ראשון ,כל המסלולים.

לשליחת דואר משרדי התאחדות
הסטודנטים והסטודנטיות בישראל -המסגר
 42תל אביב ,מיקוד ת.ד  57731מיקוד
6157602
giusim@tozeret.com

לפי הפרסום באתר הקרן.

אתר אינטרנט:

מועד הגשת הבקשה:

חברתי

אתר תוצרת הארץ

מלגת מפעל הפיס
מועמדים רלוונטים למלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:

סטודנטים ,תלמידי מוסדות אקדמיים
המוכרים ע"י המל"ג.

הסטודנטים הינם אזרחי ישראל.
במהלך שנת הלימודים האקדמאית
הסטודנטים לומדים במוסד המוכר ע"י
המל"ג ,לתואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג או
לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג או
הנדסאים מוכרי מה"ט.

גובה סכום המלגה:
כ( ₪ 10,000-יש להגיש בקשה מידי שנה).

במסגרת המלגה:
פעולות התנדבות חברתית ,במינימום 130
שעות לשנה.
המלגה רלוונטית לתארים:
כל המסלולים בתואר ראשון.

מועד הגשת הבקשה:

אופן הגשת הבקשה:
הרישום
המקומית.

מתבצע

ישירות

מול

הרשות

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:

קול קורא לרשויות מתפרסם בדר"כ במהלך דוא"לpais@marmanet.co.il :
טלפון073-2955881 :
הרבעון הראשון של שנה קלאנדרית.
מועדי הרישום בכל רשות מקומית נקבעים על
ידי הרשות עצמה .כל רשות מקומית מפרסמת אתר אינטרנט:
ומנהלת ישירות את נושא הרישום ולא מפעל אתר מפעל הפיס
הפיס.

תוכנית בשביל
מועמדים רלוונטים למלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:

סטודנטים הלומדים במוסד המוכר ע"י המל"ג" ,יכולת הדרכה ,הנחייה ועמידה מול קבוצה
זיקה לחינוך -אהבה ואמונה בבני-נוער
עם עדיפות לבעלי נסיון בהדרכה.
מחויבות לתלמידים ,לביה"ס ולתכנית
סקרנות ,פתיחות ונכונות ללמידה והעמקה
אחריות ו"ראש גדול"
גובה סכום המלגה:
מודעות חברתית מפותחת
₪6,200.00
יכולת עבודה בצוות
הגעה להכשרות ולסמינרים

במסגרת המלגה:

 4.5שעות התנדבות שבועיות.

אופן הגשת הבקשה:
טופס הרשמה לתוכנית ״בשביל״

המלגה רלוונטית לתארים:
כל המסלולים בתואר ראשון.

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:

מועד הגשת הבקשה:

דוא״לbishvil@gmail.com :
טלפון054-6448804 :

לפי הפרסום באתר.

אתר אינטרנט:

חברתי

קבלת תשובה:

תוכנית ״בשביל״  -אתר האגודה להתנדבות

 10ימים מהגשת הבקשה.

לקראתך
מועמדים רלוונטים למלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:

סטודנטיות בלבד.

"על הסטודנטית להיות חיילת משוחררת (או
ביצוע תקין של שירות לאומי) ,עד  5שנים
מהשחרור ,עם נסיון בהדרכה.
התוכנית כוללת ליווי והדרכה שנתית של
קבוצת נערות מפנימייה במטרה להכין אותן
לשירות וללוות אותן באופן אישי ,ומכילה גם
סדנאות שבועיות קבוצתיות והדרכות אישיות.
עדיפות לניסיון חינוכי /הדרכתי.
יתרון ניתן לסטודנטיות עם רכב או יכולת
ניידות אחרת".

גובה סכום המלגה:
₪7,000.00

במסגרת המלגה:
 130שעות התנדבות בשנה.
המלגה רלוונטית לתארים:
כל המסלולים בתואר ראשון.

אופן הגשת הבקשה:
דרך אתר האינטרנט.

מועד הגשת הבקשה:

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:

מועדי הגשת הבקשה על פי המפורט באתר
הקרן

דוא״לmoran@aluma.org.il :

קבלת תשובה:

אתר אינטרנט:

ספטמבר.

אתר אלומה

לתת
מועמדים רלוונטים למלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:

כלל הסטודנטים לתואר מוכר.

זמינות והתחייבות להתנדבות באופן קבוע
פעמיים בשבוע ימים א׳-ה׳ בשעות הצהריים
 /אחה״צ טווח שעות ההתנדבות
()15:00-19:00
נוכחות חובה בכל ההכשרות והמפגשים עם
הקבוצה
יכולת הובלת קבוצת נוער לעשייה חברתית
ניסיון בהדרכה /בעבודה חינוכית -יתרון

גובה סכום המלגה:
רכז סניף ₪ 14,000 -
מדריך קבוצה ₪ 10,000 -

במסגרת המלגה:
רכז סניף  8 -שעות התנדבות שבועיות.
מדריך קבוצה  5 -שעות התנדבות שבועיות.
בחודשי ספטמבר-יוני.
המלגה רלוונטית לתארים:
תואר ראשון ,כל המסלולים.

מועד הגשת הבקשה:

אופן הגשת הבקשה:
דרך אתר האינטרנט.

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:

מועדי הגשת הבקשה על פי המפורט באתר noarlatet@latet.org.il
הקרן

אתר אינטרנט:

יולי  -אוגוסט

עתיד פלוס
מועמדים רלוונטים למלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:

מועמדים בעלי רקע הדרכתי.

סטודנטים בעלי רקע הדרכתי ויכולות
הדרכה /ניסיון בלימוד מתמטיקה או בתגבורי
 4-5יח' לימוד.

גובה סכום המלגה:
₪12,000.00

במסגרת המלגה:
 150-170שעות התנדבות בשנה.

אופן הגשת הבקשה:
הגשת בקשה למלגה  -אתר עתיד פלוס

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:

המלגה רלוונטית לתארים:
תואר ראשון ושני ,כלל המסלולים.

hr@atidplus.com

מועד הגשת הבקשה:

אתר אינטרנט:

מועד הגשת הבקשה על פי המפורט באתר www.atidplus.org
הקרן.

קבלת תשובה:
משתנה בהתאם לסגירת תקנים.

חברתי

קבלת תשובה:

מלגה  -אתר לתת

חבר כלבבי

חברתי

מועמדים רלוונטים למלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:

חובת השתתפות בימי ההכשרה ,בתחילת
סטודנטים מאיזור המרכז הלומדים במוסד
המוכר ע"י המל"ג ,המעוניינים לשמש כאומנה שנת הפעילות ובאמצע השנה ,וכן הגעה לכנס
הצעירים השנתי.
לכלבים.
התחייבות לשמש בית אומנה זמני לכלבים
מתחלפים ,למשך  20שבועות לאורך שנת
גובה סכום המלגה:
הלימודים.
10,000₪
השתתפות ביום פעילות מדי חודש ,בימי שבת
במתחם האימוץ של עמותת  S.O.Sחיות בכפר
שמריהו.
במסגרת המלגה:
עזרה פעילה ברשתות החברתיות (צילום
 25שבועות אומנה.
תמונות וסרטונים ,פרסום ושיתוף פוסטים)
למטרת מציאת בית מאמץ לכלבים שבאומנה.
המלגה רלוונטית לתארים:
אהבה גדולה לכלבים ורצון עז לעזור להם
כלל התארים ,כלל המסלולים.
למצוא בתים מאמצים.
ניסיון אישי או מקצועי בטיפול בכלבים.
ניידות ברכב ואפשרות לשינוע כלבים
מועד הגשת הבקשה:
מועדי הגשת הבקשה על פי המפורט באתר (בשבתות ובכלל).
מגורים באזור המרכז בלבד (בין ראשל"צ
הקרן.
לחדרה).
קבלת תשובה:
מותנה במעבר ראיון אישי ומקום פנוי.
ספטמבר  -נובמבר
אופן הגשת הבקשה:
דרך אתר האינטרנט.

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:
milgot2@nuis.co.il

אתר אינטרנט:
תוכנית ״חבר כלבבי״  -אתר התאחדות הסטודנטים

מלגת  HIASלעולים חדשים
מועמדים רלוונטים למלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:

עולים חדשים.

עליה לישראל החל מתאריך  .1.1.2010עבור עולים
יוצאי אתיופיה עליה החל מתאריך  ,1.1.1990כולל ילדים
להורים שעלו מאתיופיה החל מתאריך זה ולפי המפורט
באתר .סיום סמסטר לימודים אחד לפחות בישראל
במסלול לימודים המוכר על ידי המועצה להשכלה
גבוהה (שלא במסגרת לימודי מכינה).
סיום לימודים לאחר אוקטובר ( 2020כולל).
אזרחים עולים וקטינים חוזרים אשר נמצאים בארץ
מתחת ל 10-שנים ללא משפחתם הגרעינית ועומדים
בתנאים הנ"ל יכולים גם הם להגיש את מועמדותם.

גובה סכום המלגה:
 2,500 - 1,000דולר.

במסגרת המלגה:
יש לבדוק באתר הקרן.
המלגה רלוונטית לתארים:
כלל התארים.

דרך אתר האינטרנט.

מועד הגשת הבקשה:

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:

01/08-06/09

היא"ס ישראל ,בית הכוהנים,
רחוב צייטלין  ,1תל אביב 6495601
מיילmelagot@hias.org :
טלפון 03-6911322 :פקס03-6091336 :

קבלת תשובה:
סוף חודש דצמבר.

אופן הגשת הבקשה:

אתר אינטרנט:

מוצא

מלגת  - HIASאתר קרן HIAS

מלגת קיום ע"ש ונדה וקרל ז"ל
מועמדים רלוונטים למלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:

מועמדים אשר עלו לארץ ב 10-השנים
האחרונות.

כמו כן אין להגיש בקשה למלגת קיום מקרן זו ,לפני
הגשת בקשה לסיוע בשכר לימוד מהמינהל לסטודנטים
עולים.
על הסטודנט לעמוד בתנאי הזכאות של המינהל
לסטודנטים עולים.
עולה  /קטין חוזר /בן עולים שנולד בחו"ל ולא חלפו
יותר מ 10-שנים מיום שינוי מעמדו לעולה ועד לתחילת
שנה"ל הנוכחית
עולה מאתיופיה שנולד בחו"ל ולא חלפו יותר מ 15-שנים
מיום שינוי מעמדו לעולה ועד לתחילת שנה"ל הנוכחית
סטודנט הלומד בהיקף שנתי של  50%ומעלה.
תינתן עדיפות לסטודנטים שאינם מקבלים מלגות קיום
נוספות ממינהל הסטודנטים
תינתן העדפה לסטודנטים ילידי אוסטריה.

גובה סכום המלגה:
₪ 10,800
( 1,200ש""ח כל חודש למשך  9חודשים).

במסגרת המלגה:
לפי הפירוט באתר הקרן.
המלגה רלוונטית לתארים:
תואר ראשון ,כל המסלולים.

אופן הגשת הבקשה:
דרך אתר האינטרנט.

מועד הגשת הבקשה:
22/10-01/12

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:
studentsolim.gov.il

קבלת תשובה:

אתר אינטרנט:

לפי הפירוט באתר הקרן.

מלגת קיום ע״ש ונדה וקרל ז״ל -אתר משרד
העלייה והקליטה

מלגות אירתקא לסטודנטים ממוצא ערבי ,דרוזי וצ׳רכסי
מועמדים רלוונטים למלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:

סטודנטים ממוצא ערבי ,דרוזי או צ'רקסי
אשר לומדים תואר ראשון במוסד המוכר ע"י
המל"ג.

על הסטודנט להיות בשנתו הראשונה בתואר
הראשון במוסד המוכר ע"י המל"ג ,וללמוד
מינימום של  12שעות לימוד בשבוע.

אופן הגשת הבקשה:

גובה סכום המלגה:
מלגה תלת שנתית בשווי כולל של .₪ 28,000

במסגרת המלגה:

דרך אתר האינטרנט.

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:

 40שעות התנדבות בשנה א' 80 ,שעות
התנדבות בשנה ב' ,ו 80-שעות התנדבות משרד רו"ח -עו"ד חרבג'י אוסאמה
רחוב החיטה  9/1ת.ד 3678 .נצרת עילית
נוספות בשנה ג'.
מיקוד 17525
טלפון04-6664409 :
המלגה רלוונטית לתארים:
פקס04-6457788 :
תואר ראשון ,כל המסלולים.
או בדוא"ל iirteka@gmail.com -

מועד הגשת הבקשה:
20/10-09/11

אתר אינטרנט:

קבלת תשובה:
לפי הפירוט באתר הקרן.

מלגת סלאח פלאח ז״ל
מועמדים רלוונטים למלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:

סטודנטים דרוזים אשר ביצעו שירות צבאי.

עדיפות תינתן לסטודנטים בעלי מעמד
סוציו אקונומי נמוך ,לסטודנטים עם ציון
פסיכומטרי גבוה ,ולסטודנטים אשר לומדים
תחומי לימוד ספציפיים.

גובה סכום המלגה:
.₪ 7,000

במסגרת המלגה:
לפי הפירוט באתר הקרן.
המלגה רלוונטית לתארים:
תואר ראשון.

מועד הגשת הבקשה:
10/11-08/12

קבלת תשובה:
לפי הפירוט באתר הקרן.

אופן הגשת הבקשה:
דרך אתר האינטרנט.

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:
דרך אתר הקרן.

אתר אינטרנט:
מלגת סלאח פלאח ז״ל  -עמותת דרך מופיד
עאמר אחים לחיים

מוצא

אתר אירתקא

מלגת קרן קיימת לישראל (קק״ל)
מועמדים רלוונטים למלגה:

מועד הגשת הבקשה:

סטודנטים בגילאי  18-26אשר עלו משוויץ,
מרוקו ,בלגיה או צרפת.

15/07-31/07

גובה סכום המלגה:
 ₪ 8,500כל שנה למשך  3שנים.

במסגרת המלגה:
יש לבדוק באתר הקרן.

מוצא

המלגה רלוונטית לתארים:
כלל התארים למסלולי
מדעי הטבע והסביבה
מדעי המחשב
לימודי הנדסה
לימודי רפואה
כלכלה
מנהל עסקים
ראיית חשבון
בנקאות
משפטים.

קבלת תשובה:
לפי הפירוט באתר הקרן.

קריטריונים לקבלת המלגה:
המלגה רלוונטית באחד מתחומי הלימוד
הבאים :מדעי הטבע והסביבה ,מדעי המחשב,
לימודי הנדסה ,לימודי רפואה ,כלכלה ,מנהל
עסקים ,ראיית חשבון ,בנקאות ומשפטים.

אופן הגשת הבקשה:
באמצעות אתר הקרן.

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:
כפי שמפורט באתר קק"ל.

אתר אינטרנט:
www.kkl.org.il

קרן חנן עינור
מועמדים רלוונטים למלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:

סטודנטים ממוצא אתיופי.

"סטודנטים יוצאי אתיופיה שאינם נתמכים על
ידי מלגת מרום /מנהל סטודנטים עולים.
מקבלי המלגה נדרשים להשתתף בטקס
המלגות השנתי  -ההשתתפות בטקס היא תנאי
לקבלת המלגה.
מקבלי המלגה נדרשים לשלוח גיליון ציונים
סמסטר א' וכן גיליון ציונים סמסטר ב' – שליחת
גיליונות הציונים הינה תנאי לקבלה המלגה" .

גובה סכום המלגה:
₪ 7,000 - ₪ 2,500

במסגרת המלגה:

אופן הגשת הבקשה:

המלגה רלוונטית לתארים:
כלל התארים.

דרך אתר האינטרנט.

מועד הגשת הבקשה:

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:

18/10-11/10

קבלת תשובה:
נובמבר

מיילoffice@kerenaynor.org.il :
טלפון 053-9195036

אתר אינטרנט:
אתר קרן חנן עינור

קרן ק.מ.ח
מועמדים רלוונטים למלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:

סטודנטים מהמגזר החרדי

סטודנט בגיל  21מינימום שמעמדו מוסדר מול הצבא
בדחיית שירות.
סטודנט מתחת גיל  21שמעמדו מוסדר מול הצבא
(אקדמיזציה/עתודה/פטור/שירות צבאי או אזרחי).
סטודנטית מעל גיל 18
על הסטודנט להיות בוגר ישיבה קטנה או תיכון בפיקוח
חרדי (כפי המוגדר באתר משרד החינוך ,נכון לשנת
הגשת המועמדות) בארץ ,ומחזיק ת.ז .ישראלית – .ע"פ
הנחיות המל"ג.
על הסטודנטית להיות בוגרת תיכון בפיקוח חרדי (כפי
המוגדר באתר משרד החינוך ,נכון לשנת הגשת המועמדות)
בארץ ,ומחזיקה ת.ז .ישראלית .ע"פ הנחיות המל"ג.

המלגה רלוונטית לתארים:
תואר ראשון ושני.

אופן הגשת הבקשה:

במסגרת המלגה:
יש לבדוק באתר הקרן.

מועד הגשת הבקשה:
12/11-30/11

קבלת תשובה:
 3-4חודשים ממועד הבקשה

דרך אתר האינטרנט.

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:
טלפון 02-6580-100 :פקס02-5388-257 :
מיילinfo@kemach.org :
א'-ה' 16:00-09:30 :ו' :סגור
יפו  ,216ירושלים

אתר אינטרנט:
אתר קרן ק.מ.ח

הקרן לידידות
מועמדים רלוונטים למלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:

בני מיעוטים אשר הינם חיילים משוחררים (או נוצרים ,דרוזים ,צ'רקסים או בדואים אשר
הינם חיילים משוחררים או ביצעו שירות
שירות לאומי).
לאומי מלא.

גובה סכום המלגה:
10,000₪

במסגרת המלגה:
 100שעות התנדבות שנתיות.

אופן הגשת הבקשה:
דרך אתר האינטרנט.

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:
טלפון02-6288288 :

המלגה רלוונטית לתארים:
תואר ראשון ותואר הנדסאי.

מועד הגשת הבקשה:
01/08-30/09

קבלת תשובה:
חודשיים לאחר הגשת הבקשה.

אתר אינטרנט:
אתר הקרן לידידות

מוצא

גובה סכום המלגה:
" ₪ 7,000לתואר ראשון
 ₪ 9,800לתואר שני"

עיריית הרצליה
מועמדים רלוונטים למלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:

תושב/ת העיר הרצליה במשך  5שנים לפחות
טרם תחילת הלימודים האקדמאיים.

סטודנט/ית מן המניין לתואר ראשון (בוגר) או
סטודנט במסלול הנדסאי /טכנאי מוסמך.
בוגר/ת שירות צבאי מלא או שירות לאומי/
בעל/ת פטור משירות ביטחון.
לשאר הקריטריונים ניתן להיכנס
לאתר העירייה בקישור המצורף-
https://www.herzliya.muni.il/
uploads/n/1595411039.4638.pdf

גובה סכום המלגה:
עד .₪ 5,000

במסגרת המלגה:
תרומה לקהילה בעיר הרצליה במסגרת
התנדבות בגובה  50שעות.
המלגה רלוונטית לתארים:
סטודנטים לתואר ראשון שנשארה להם
לפחות שנת לימודים אחת.

מועד הגשת הבקשה:

אופן הגשת הבקשה:
עם פרסום קול קורא נפתחת מערכת מקוונת
להגשת הבקשה וצירוף האישורים הנדרשים.

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:

איזור מגורים

קול קורא להגשת הבקשה למלגה יפורסם students@herzliya.muni.il
באתר עיריית הרצליה בחודש נובמבר.

קבלת תשובה:

אתר אינטרנט:

מלגת סטודנטים  -אתר עיריית הרצליה

חודש פברואר.

מלגת כוכבים  -עיריית בת-ים (בשיתוף מפעל הפיס ופר"ח)
מועמדים רלוונטים למלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:

סטודנט לתואר ראשון/שני במוסד המוכר ע"י
המל"ג.

תואר ראשון/שני ממוסד מוכר – לא כולל תעודות
מקצועיות ולימודי הנדסאי .תהליך מיון הכולל
סדנת מיון וראיון אישי.
נכונות להתחייב לכל השנה :אוקטובר – יולי (כולל
חופשים ותקופות מבחנים).
קבלה למלגה מותנית באם הסטודנט/ית אינו/ה
מקבל/ת מלגה נוספת מטעם מפעל הפיס,
ובסיום שעות חונכות והדרכה בתקופה שבין
אוקטובר ליולי.

 170שעות חונכות בעיר בת-ים.

אופן הגשת הבקשה:

גובה סכום המלגה:
10,000₪

במסגרת המלגה:
המלגה רלוונטית לתארים:
תואר ראשון ושני ,כל המסלולים.

הגשת קורות חיים במייל
batyam.stars@gmail.com

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:

מועד הגשת הבקשה:

מיילbatyam.stars@gmail.com :
טלפון03-5090882 :
קישור לטופס הזמנה לימי היכרות:
טופס הזמנה לימי היכרות מלגת כוכבים

לפי הפרסום באתר הקרן.

אתר אינטרנט:

01/06-30/09

קבלת תשובה:

מלגת כוכבים  -אתר עיריית בת ים

מלגת חינוך לפסגות
מועמדים רלוונטים למלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:

סטודנטים אשר לומדים במוסד המוכר ע"י
המל"ג.

סטודנטים-מדריכים בעלי ניסיון בהוראה/
הדרכה (לא חובה ניסיון במוסד פורמאלי)
ובעלי גישה טובה לעבודה עם ילדים ובני
נוער.

גובה סכום המלגה:
 ₪ 5,000עד .₪ 10,000

אופן הגשת הבקשה:
דרך אתר האינטרנט.

במסגרת המלגה:
 130שעות התנדבות בשנה.

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:

מועד הגשת הבקשה:
16/08-30/11

אתר אינטרנט:

קבלת תשובה:
בסוף סמסטר א׳ וסוף סמסטר ב׳.

אתר חינוך לפסגות

קרן פועלים להצלחה
מועמדים רלוונטים למלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:

סטודנטים מהפריפריה ,עם עדיפות
לסטודנטים בעלי סוציו אקונומי נמוך-בינוני.

תינתן עדיפות לסטודנטים ללא מקורות
הכנסה נוספים.
בתמורה למלגה ,הדרכה בעמותת 'חינוך
לפסגות' בקרב ילדים ונוער מהפריפריה
החברתית והגיאוגרפית בישראל.
חיבור אישי לעידוד מצוינות ,מתן כלים
ומיומנויות לעולם התעסוקה העתידי לצד
כלים להתנהלות פיננסית נבונה.
לדוגמא :חשיבה מתמטית ,חשיבה יצירתית,
אנגלית עסקית ,דיבייט ,יזמות ,מקצועות ה
, STEMמושגי יסוד בכלכלה ,ועוד.

גובה סכום המלגה:
10,000₪

במסגרת המלגה:
 160שעות התנדבות בשנה.
המלגה רלוונטית לתארים:
תואר ראשון ושני.

אופן הגשת הבקשה:
דרך אתר האינטרנט.

מועד הגשת הבקשה:
23/07-30/08

קבלת תשובה:
לפי הפרסום באתר הקרן.

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:
students@e4e.org.il

אתר אינטרנט:
אתר קרן פועלים להצלחה

איזור מגורים

המלגה רלוונטית לתארים:
תואר ראשון ,כל המסלולים.

רח' קויפמן  ,6בית גאון ,תל-אביב – יפו
6801298
טלפון03-6013601 :
פקס03-6013612 :
מיילinfo@e4e.org.il :

בוחרים מחר  -חדרה
מועמדים רלוונטים למלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:

סטודנטים לתואר ראשון ולסטודנטים לתואר
שני מהפריפריה.

סטודנטים בני המקום.

גובה סכום המלגה:

אופן הגשת הבקשה:

10,000₪

דרך אתר האינטרנט.

במסגרת המלגה:
 160שעות התנדבות בשנה.

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:
AlvaO@jafi.org

המלגה רלוונטית לתארים:
תואר ראשון ושני.

אתר אינטרנט:

מועד הגשת הבקשה:

בוחרים מחר  -הסוכנות היהודית

20/06-15/10

איזור מגורים

קבלת תשובה:
כשבועיים לאחר קיום מרכז הערכה.

בוחרים מחר  -שכונת רמת אליהו ראשל״צ
מועמדים רלוונטים למלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:

סטודנטים לתואר ראשון ולסטודנטים לתואר
שני מהפריפריה.

סטודנטים בני המקום.

גובה סכום המלגה:

אופן הגשת הבקשה:

12,000₪

דרך אתר האינטרנט.

במסגרת המלגה:
 160שעות התנדבות בשנה.

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:

המלגה רלוונטית לתארים:
תואר ראשון ושני.

AlvaO@jafi.org

מועד הגשת הבקשה:
20/06-15/10

קבלת תשובה:
כשבועיים לאחר קיום מרכז הערכה.

אתר אינטרנט:
בוחרים מחר  -הסוכנות היהודית

מלגת המאה לתושבי העיר ת״א
מועמדים רלוונטים למלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:

תושבי דרום העיר תל אביב.

המלגה מיועדת לתושבי ילדות בשכונות
הבאות:
שפירא ,קרית שלום ,נווה אליעזר,
כפיר ,כפר שלם ,נווה בארבור,
לבנה ,נווה חן ,ניר אביב,
נווה צה"ל ,יפו נווה עופר ,התקווה,
עזרא והארגזים ,נווה שאנן ,יד אליהו ונווה
שרת.

10,000₪

במסגרת המלגה:
 10שעות שבועיות לפחות.
המלגה רלוונטית לתארים:
תואר ראשון ,תואר שני ,תואר הנדסאי או
תואר לקבלת תעודת הוראה.

אופן הגשת הבקשה:
דרך אתר האינטרנט.

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:

מועד הגשת הבקשה:

טלפון079-5729748 :
מיילmilgat100@gmail.com :

קבלת תשובה:

אתר אינטרנט:

26/09-23/10

תחילת חודש אוקטובר

מלגת המאה  -אתר עיריית ת״א

איזור מגורים

גובה סכום המלגה:

מלגת שאול ווינקה רומנו ז״ל
קריטריונים לקבלת המלגה:

מועמדים רלוונטים למלגה:

סטודנטים למקצועות הרפואה ,משפטים או כדי להגיש מועמדות למלגה חובה על
הסטודנט להציג מסמך תקף שהינו מבצע
מדעי החברה המצטיינים בלימודיהם.
כיום פעילות התנדבותית בהיקף של 60
שעות שנתיות.
גובה סכום המלגה:
המלגה מיועדת לסטודנטים מצטיינים,
6,000₪
במידה וממוצע הציונים של הסטודנט אינו
 80+אין באפשרותו להגיש מועמדות למלגה.

במסגרת המלגה:

אין צורך בהתנדבות עבור המלגה ,אך כן יש אופן הגשת הבקשה:
להציג שהסטודנט מתנדב כיום בהיקף של  60הגשת טפסים לכתובת המייל או שליחתם
שעות שנתיות ולהגיש מסמך המעיד על כך.
לכתובת המצויינת מטה.
המלגה רלוונטית לתארים:

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:

רפואה ,משפטים או מדעי החברה.

מיילromano@smauel-law.com :
טלפון03-6128000 :
כתובת :משרד עו"ד יוסף סמואל ושות' ,תובל
 13רמת גן

קבלת תשובה:

אתר אינטרנט:

מועד הגשת הבקשה:

כלליות

15/12-19/01
 3-4חודשים ממועד הגשת הבקשה.

מלגת שאול ווינקה רומנו ז״ל  -אתר יוסף
סמואל ושות׳ .משרד עורכי דין ונוטריונים

מלגת אלרוב
מועמדים רלוונטים למלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:

סטודנטים עולים חדשים ו/או לסטודנטים
אשר הוריהם לא עשו תואר אקדמי בעבר.

סטודנטים אשר הינם דור ראשון להשכלה גבוהה
בארץ (לשני ההורים אין תואר אקדמאי) ועולים
חדשים (ההורים נולדו בחו"ל והסטודנט נולד בארץ
או בחו"ל).
צעירים שהתקבלו ללימודי תואר ראשון/לימודי
תעודה באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה המוכרים
ע"י המל"ג.
צעירים ששירתו בצה"ל שירות מלא ותקין או
שהתנדבו לשירות לאומי/אזרחי.
סטודנטים שאינם מקבלים/יקבלו מלגת לימודים
נוספת העולה על 50%משכר הלימוד.
צעירים המגיעים ממצב סוציו אקונומי נמוך (מידת
ההתאמה תיבדק).

גובה סכום המלגה:
 ₪ 10,000לשנה ,למשך  3שנים.

במסגרת המלגה:
יש לבדוק באתר הקרן.

המלגה רלוונטית לתארים:
תואר ראשון ,כל המסלולים.

מועד הגשת הבקשה:
01/03-31/05

קבלת תשובה:
ספטמבר.

אופן הגשת הבקשה:
דרך אתר האינטרנט.

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:
בית אסיה  -וייצמן  ,4תל אביב6423904 ,
טלפון( 03-6957281 :שלוחה )8
פקס03-6914864 :

אתר אינטרנט:
אתר קרן אלרוב

משרד החינוך
מועמדים רלוונטים למלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:

סטודנטים אשר לומדים במוסד המוכר ע"י הקריטריונים מבוססים על מצב
פודיו-אקונימי.
המל"ג.

גובה סכום המלגה:
₪ 12,480 - ₪ 4,000

במסגרת המלגה:
כל הפרטים מפורטים באתר משרד החינוך.

המלגה רלוונטית לתארים:
תואר ראשון.

אופן הגשת הבקשה:
באתר הקרן.

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:
מוקד סיוע1-700-505-885 :

אתר אינטרנט:
מלגת סטודנטים  -אתר משרד החינוך

מועד הגשת הבקשה:
נובמבר/דצמבר.

לפי הפרסום באתר הקרן.

כלליות

קבלת תשובה:

שירות צבאי או לאומי

תוכנית ממדים ללימודים
מועמדים רלוונטים למלגה:

קבלת תשובה:

חיילים לוחמים משוחררים שהתגייסו (יום
החיול) החל מה 1.7.2013-ואילך ,שרתו
שירות מלא ותקין והינם בעלי תעודת
שחרור בכבוד-זהב.
חיילים משוחררים ,השייכים לאחת
מהאוכלוסיות הבאות :זכאי תשמ"ש-
הורים ,חיילים בודדים ,עולים חדשים ובני
מיעוטים,שהתגייסו (יום החיול) החל מ1-
יולי  2013ואילך ,שרתו שירות מלא ותקין
והינם בעלי תעודת שחרור בכבוד (זהב/
כסף/ארד).

החל מסוף חודש פברואר.

גובה סכום המלגה:
גובה הסיוע השנתי הינו שני שלישים
מגובה שכר הלימוד האקדמי* שנתי
האוניברסיטאי ,המהווים סך של עד
( ₪ 6,839.33נכון לשנת תש"פ) או שני
שלישים מהסכום ששולם בפועל ולא
מעבר ל.₪ 6,839.33

קריטריונים לקבלת המלגה:
הסיוע יינתן ללימודי תואר בארץ.
משוחררים בעלי תואר ראשון ,העומדים
בתנאי הזכאות לתוכנית ,יהיו זכאים למימון
תואר שני עבור  2שנות לימוד בלבד.
הזכאות הינה למשך  3שנים מיום
השחרור משירות החובה ועד לסוף השנה
הקלנדרית ( )31.12השלישית מהשחרור,
בתנאי שסיום הלימודים לתואר יושלם תוך
 5שנים מתחילת הלימודים.

אופן הגשת הבקשה:
דרך אתר הקרן והיחידה להכוונת חיילים
משוחררים.

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:
במסגרת המלגה:
יש לבדוק באתר הקרן.

mml@mod.gov.il

המלגה רלוונטית לתארים:

אתר אינטרנט:

תואר ראשון ,כל המסלולים.

אתר הקרן והיחידה להכוונת חיילים
משוחררים

מועד הגשת הבקשה:
התאריך משתנה מדי שנה ויש לבדוק זאת
באתר הלשכה להכוונת חיילים משוחררים.

IMPACT
מועמדים רלוונטים למלגה:

קבלת תשובה:

לוחם (תעודת שחרור בכבוד בצבע זהב) או
תומך לחימה (תעודת שחרור בכבוד בצבע
כסף) ,עד דרגת סרן (כולל) ,ועד שלוש
שנים בקבע.

במהלך חודש אוקטובר לפני תחילת שנת
הלימודים.

מלגה בגובה  4,000$לכל אחת משנות
הלימוד.

במסגרת המלגה:
מקבל המלגה יתחייב לתרום לקהילה 4
שעות התנדבות שבועיות ושמירת קשר עם
התורם בחו״ל המממן את מלגתו.

המלגה רלוונטית לתארים:
תואר ראשון ,כל המסלולים.

מועד הגשת הבקשה:
מידי שנה בתאריכים .1/3-31/5

סטודנטים
כלכלית.

ממשפחה

לימודים לתואר ישראלי ראשון בהיקף
מלא במוסד המוכר על ידי המועצה
להשכלה גבוהה ,או לימודי תעודה (של
שנה לפחות) במוסד לימודים המוכר על
ידי משרד הכלכלה /חינוך.
תחילת שנת לימודים ראשונה (או השנייה
מתוך תואר של שלוש שנים לפחות)-
בחודש אוקטובר של שנת הבקשה.
לימודי תואר /תעודה הנמשכים פחות
משלוש שנים – ניתן להירשם לקראת
שנת הלימודים הראשונה או במהלך שנת
הלימודים הראשונה בלבד.
הצלחה בריאיון אישי במשרדי .IMPACT

אופן הגשת הבקשה:
דרך אתר האינטרנט.

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:
בית אמריקה  -שד' שאול המלך  ,35תל
אביב | טלפון 03-6968855

אתר אינטרנט:
אתר  FIDFידידי צה״ל בארה״ב

שירות צבאי או לאומי

גובה סכום המלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:
מעוטת

יכולת

קרן הישג
מועמדים רלוונטים למלגה:

קבלת תשובה:

מועמדים שהשתחררו בשנתיים האחרונות
המוכרים כחיילים בודדים בצה״ל לתקופה
של לפחות מחצית מהשירות הצבאי.

לפי תחילת שנת הלימודים.

גובה סכום המלגה:
שכר לימוד מלא  +מלגת קיום בשווי 1,900
 ₪לחודש.

שירות צבאי מלא ,משמעותי ותקין (בנים
לפחות  24חודשים ,בנות לפחות 12
חודשים).

 130שעות פעילות חברתית במהלך
השנה.

לימודים לתואר ראשון ישראלי בהיקף
לימודים מלא ,במוסד שקיבל את אישור
המל״ג (למעט האוניברסיטה הפתוחה).

המלגה רלוונטית לתארים:

תינתן עדיפות למסלול לימודים שאינו
בינלאומי.

במסגרת המלגה:

שירות צבאי או לאומי

קריטריונים לקבלת המלגה:

תואר ראשון ,כל המסלולים.

תחילת לימודים :תוך שנתיים מהשחרור
(תקופות מכינה ופסיכומטרי אינן נספרות)

כל שנה בין מרץ ליוני

אופק לימודים עתידי של שלוש שנים
לפחות מיום קבלת המלגה .תינתן עדיפות
לתלמידי שנה א׳.

מועד הגשת הבקשה:
את הבקשה יש להגיש לאחר ההרשמה
למוסד הלימודים .אין צורך להמתין
לאישור קבלה ללימודים.

לימודי תואר שני  -בתנאי שהתואר הראשון
נלמד בחו״ל .המלגה מיועדת ללימודי תואר
בלבד ,לא כולל קורסי השלמה לתואר שני.

אופן הגשת הבקשה:
דרך אתר האינטרנט.

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:
טלפון 03-7113100
מייל info@heseg.com

אתר אינטרנט:
אתר קרן הישג

מלגות גרוס
מועמדים רלוונטים למלגה:

קבלת תשובה:

חיילים משוחררים אשר נמנים באחת
מהקבוצות הבאות:
תושבי הפריפריה  /חרדים  /יוצאי העדה
האתיופית  /בני מיעוטים  /חיילים בודדים

עד ה20/1-

₪5,000.00

במסגרת המלגה:
מלגות הפריפריה של גרוס  65 -שעות
פעילות התנדבותית
שאר המלגות אינן דורשות שעות התנדבות.

המלגה רלוונטית לתארים:
תואר ראשון ,כל המסלולים.

מועד הגשת הבקשה:
1/9-15/12

חיילים משוחררים על פי חוק (כולל מסיימי
השרות הלאומי) אשר שרתו לפחות שנה
אחת בשירות סדיר/שירות לאומי/אזרחי.
חיילים משוחררים אשר טרם מלאו חמש
שנים מיום סיום שירות חובה ביום הגשת
בקשת הסיוע לקרן.
חיילים אשר נצלו חלק מפיקדונם האישי
(בהתאם לקריטריונים של כל תכנית סיוע)
למעט מי ששרת שנה אחת בשרות לאומי
או אזרחי .מועמדים אלה זכאים לסיוע החל
משנה ב' אלא אם כן ניצלו את הפיקדון
במלואו לא למטרות לימודים .
חיילים משוחררים הלומדים במוסד
לימודים בארץ לפחות  12שעות שבועיות.
מועמדים אשר לימודיהם אינם ממומנים
ע"י גורם ממשלתי ,פרטי ,מקום עבודת
הורים ,קיבוצים או קרנות כגון :אייסף,
אימפקט ,מפעל הפיס ,דיקנט הסטודנטים,
מינהל הסטודנטים ,משרד החינוך ,תכנית
אקדמיה ,ממדים ללימודים וכו' .אלא אם כן
היקף הסיוע אינו עולה על .₪ 8,000

אופן הגשת הבקשה:
דרך אתר האינטרנט.

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:
טלפון02-5617176 :
מיילgruss@gruss.org.il :

אתר אינטרנט:
אתר קרן גרוס

שירות צבאי או לאומי

גובה סכום המלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:

קרן נכי צה״ל
מועמדים רלוונטים למלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:

מועמד שהוכר נכה צה״ל אשר חבר ארגון
נכי צה״ל.

הוא לומד במסלולי השכלה גבוהה השלמת
השכלה רכישת מקצוע או כל קורס
מקצועי אחר בלימודים האורכים מספר
שנים או במקרה של לימודים לתקופה של
עד שנה  -בהיקף שלא יפחת מ 140-שעות
לימוד.

גובה סכום המלגה:
סכום המלגה ייקבע ע”י ועדת המלגות
בכפוף למקורות הכספיים העומדים
לרשות הועדה ובהתאם להיקף הבקשות.

שירות צבאי או לאומי

במסגרת המלגה:

המלגה רלוונטית לתארים:
תואר ראשון ,כל המסלולים.

מועד הגשת הבקשה:

הלימודים מתקיימים במוסד לימודי מוכר
על ידי מדינת ישראל.
בקשת המלגה הוגשה בגין שנת הלימודים
(לפי לוח השנה העברי) שהסתיימה .בשנה
הקודמת לשנת הגשת הבקשה למלגה.
גובה המלגה יעמוד על הנמוך מבין 85%
מגובה שכר הלימוד ששילם בפועל מגיש
הבקשה לאותה שנה או הסכום הבסיסי
למלגה הקבוע בנוהל .גובה מלגת עידוד
למידה יעמוד על מחצית מהסכום הבסיסי
למלגת לימודים הקבוע בנוהל.

עד ה.30/6-

אופן הגשת הבקשה:
קבלת תשובה:

הנחיות באתר האינטרנט.

המלגות יחולקו לקראת סוף השנה לאחר
סיום שנת הלימודים האקדמאית.

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:
מחוז תל אביב – זיוה 03-5221286/7
מחוז שפלה – אמונה 08-9466488
מחוז ירושלים – דני  /מירה 02-5635625
מחוז באר שבע – מיה 08-6230111
מחוז חיפה – מירית 04-8146502

אתר אינטרנט:
אתר ארגון נכי צה״ל

מלגת קרן זאביק ז״ל
מועמדים רלוונטים למלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:

המלגה מיועדת לסטודנטים/ות יוצאי
סיירת צנחנים.

סטודנטים שהתחילו לימודיהם עד 3
שנים משחרורם משרות סדיר (חובה ו/או
קבע) ושסיימו את שרות החובה כלוחמים
בסיירת הצנחנים.

היקף המלגה משתנה משנה לשנה.

המועמדים צריכים להיות רשומים
ללימודים אקדמאיים המוכרים על ידי
המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג).

גובה סכום המלגה:

במסגרת המלגה:

אופן הגשת הבקשה:
המלגה רלוונטית לתארים:
תואר ראשון ,כל המסלולים.

את המסמכים יש לשלוח לכתובת:
קרן זאביק
הרימון 12
עשרת7685800 ,

מועד הגשת הבקשה:
20/7-23/8

קבלת תשובה:

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:
hila@sharon-labs.co.il

על פי הפירוט באתר הקרן.

אתר אינטרנט:
אתר קרן זאביק

שירות צבאי או לאומי

יש לבדוק באתר הקרן.

מלגת לימודים לבוגרי
ולבוגרות חיל הים
מועמדים רלוונטים למלגה:

קריטריונים לקבלת המלגה:

מלגה המיועדת לבוגרי ובוגרות חיל הים,
אשר התקבלו ללימודים מן המניין ,שירתו
בתפקיד משמעותי בחיל ומתמודדים
עם קושי כלכלי .עדיפות לסטודנטים
המתחילים את שנת לימודיהם הראשונה
בבינתחומי

מועמדים אשר התקבלו מן המניין ללא
תנאי קבלה.

שירות צבאי או לאומי

גובה סכום המלגה:
 ₪ 10,000ועד מלגת לימודים הכוללת גם
מלגת קיום.

במסגרת המלגה:

שירתו שירות צבאי מלא ומשמעותי בחיל
הים וזקוקים לסיוע כלכלי משמעותי
למימון לימודיהם.
עדיפות תינתן לבוגרי ולבוגרות חיל
הים מהפריפריה החברתית ,הכלכלית
והגיאוגרפית ,אשר הוכיחו מצוינות אישית
במהלך שירותם הצבאי ובפעילות למען
החברה והקהילה.

נדרשת תרומה לקהילה.

אופן הגשת הבקשה:
המלגה רלוונטית לתארים:
תואר ראשון ,כל המסלולים.

מועמדים ללימודים יקבלו לבתיהם טופס
בקשה למלגה יחד עם ערכת קבלה
ללימודים .את הטפסים יש להגיש במלואם
למשרד דיקאנט הסטודנטים.

מועד הגשת הבקשה:
עד ה1/7-

פרטי התקשרות להגשת בקשה למלגה:

קבלת תשובה:

גלית צבי ,ר' מדור מלגות gzvi@idc.ac.il

ההחלטה על סכום המלגה תתקבל עם
סיום המיונים ובהתאם לקריטריונים
הפנימיים של ועדת המלגות ותקציב הקרן.

אתר אינטרנט:
מלגת לימודים לבוגרי ולבוגרות חיל הים -
אתר המרכז הבינתחומי

מדור מלגות  -דיקנאט הסטודנטים

חוברת מלגות

