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מבוא
סטודנט /ית יקר /ה,
חוברת זו מרכזת עבורכם מידע אודות קרנות המעניקות מלגות (ו/או כל סיוע אחר)
ופרטים על הדרך לקבלתן.
לפניך עצות שימושיות לנוהל בקשת מלגה:
הגופים והקרנות המעניקים מלגות מבקשים בדרך כלל שהטפסים יגיעו אליהם
•
במועד מסוים .יש להקפיד על כך ,בכדי שהבקשה תובא לדיון ולא תידחה על
הסף.
•

*מלאו את כל הטפסים הנדרשים בטופס המועמדות ,גם אם צירפתם אישורים.
קרנות מסוימות ישללו מועמדות אם יחסרו פרטים או אישורים.

•

רצוי ואף כדאי לצרף מכתב אישי ,גם אם לא נתבקשתם .יש לדייק בפרטים ,לא
לתת מידע כוזב ,להמעיט בכתיבה ולתמצת אותה ,מבלי לגרוע מהאינפורמציה
ומהנתונים היכולים לעזור לכם.

•

מומלץ להגיש בקשה למלגה לכל גוף אשר אתם נמנים עם קהל היעד שלו ,כלומר
ניתן וכדאי להגיש בקשה ליותר מגוף אחד מאחר והבקשה אינה מבטיחה את
קבלת המלגה.

•

אין טעם להגיש מלגה לקרן שאינך נמנה עם אוכלוסיית היעד שלה.

•

אל תשכחו להשתמש בפיקדון מהצבא .חלק מהקרנות מעניקות מלגות רק
בהינתן ניצול חלקי/מלא של הפיקדון.

•

אישורים :על כל פרט שציינתם שעליו מתבססת בקשתכם ,יש לצרף אישור
מצולם ,תעודות וכדומה .אי צרוף האישורים עלול לפגוע בזכאותכם.

•

גם אם לא קיבלתם תשובה בשנת לימודים אחת ,כדאי לנסות שוב בשנה
שלאחריה; יתכן ותקציבי הקרן יאפשרו בשלב מאוחר יותר מתן מלגות לפלח
זכאים רחב יותר.

המפורסם בחוברת זו תקף לשנת לימודים תשע"ח .החומר הכתוב נאסף ממקורות
מידע ציבוריים ,המרכז לפיתוח הון אנושי  -מרכז צעירים אינו אחראי על שינוי
בדרישות או בפרטי המלגה.
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סטודנטים יקרים,
טירת כרמל רואה בכם את עתידה .למענכם פועל זו השנה העשירית מרכז
צעירים והון אנושי ,לקידום השכלה גבוהה ,הכשרה מקצועית ,תעסוקה
איכותית ומנהיגות אזרחית לתושבי טירת כרמל ,במטרה לפתח חברה של
אנשים לומדים ,יוצרים ומתפרנסים בכבוד.
המרכז לפיתוח ההון האנושי ,מרכז צעירים טירת כרמל ,נועד לשמש
כתובת מרכזית אחת לכם ,המבקשים להשכיל ולהתקדם :אתם עתירי
פוטנציאל  -אנחנו נסייע לכם לממש אותו.
רתמנו למטרה זו קרנות  -הקרן לידידות ,קרן גנדיר ,קרן גרוס ,קרן גלנקור,
עסקים – חב' ביוסנס ,אמדוקס ,אינטל ועוד; ארגונים ועמותות  -ג'וינט
ישראל ,ציונות  ;2000ומשרדי ממשלה  -הבינוי והשיכון-שיקום שכונות,
הקליטה ,הרווחה והחינוך; היחידה להכוונת חיילים משוחררים  -משרד
הביטחון ,משרד רוה"מ והמל"ג ,כל אלו חברו למחלקה לשירותים
חברתיים ,למחלקות החינוך והנוער ,למתנ"ס ולמרכז להב"ה
ולקונסרבטוריון בעיר.
עשו שימוש מושכל בכלים שאנו מעמידים כאן לרשותכם ולשירותכם.
אני מאחל לכם שתממשו את ייעודכם ותשיגו את יעדיכם.

בהצלחה.
אריה טל,
ראש העיר
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צעירות וצעירים יקרים,
מרכז צעירים פועל במטרה להגדיל את הנגישות של צעירי היישוב להשכלה אקדמית
ולתעסוקה איכותית ,לשדרג את השכלתם המקצועית של אלו שכבר השתלבו במעגל
העבודה ,במגמה להנחיל דרך חדשה של התפתחות מתמדת עד למיצוי הפוטנציאל
האישי בהיבט ההשכלתי והתעסוקתי ,ולפתח מנהיגות אזרחית בקרב הצעירים בעיר.
במרכז ניתנים שירותי ייעוץ והכוון אישיים להשכלה ולתעסוקה; המרכז יוזם ומקיים
פעולות הכשרה ולימוד ,ומהווה כתובת בלעדית לנושא המלגות להשכלה אקדמית,
למכינות ,להכשרות מקצועיות.
המרכז מהווה כתובת יישובית לחיילים משוחררים :אבן-היסוד של פעילות המרכז היא
שיתוף פעולה עם כל השותפים  -ובעיקר עם עמיתינו בעיר.
אתם ,המלגאים ,הנכם שגרירי המרכז  -בשטח :בקרב הקהילה בשכונות ,בפרויקטים
השונים הפועלים ביישוב .ביחד נמשיך להיות קשובים לצרכים העדכניים ,ונמשיך
לבנות להם מענים הולמים.
בחוברת זו תוכלו למצוא את המלגות המתאימות לכם  -ואת הפעילויות שתבחרו ליטול
בהן חלק ,למענכם ,ולמען הקהילה שאתם משתייכים אליה.
בברכה,
צלילה פרנקל-פרסיקו,
מנהלת מרכז צעירים
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מלגות
לחיילים משוחררים*
מימון שנת לימודים חינם במכללות אזוריות – הקרן לעידוד השכלה גבוהה
קהל היעד :חיילים משוחררים שסיימו את השירות הצבאי החל מה  1.1.2010 -והחלו
את לימודיהם באוקטובר  2010ואילך.
בין מוסדות הלימוד הנכללים בהטבה (אזור צפון) :מכללת הגליל המערבי ,אורט
בראודה ,מכללת כנרת (עמק הירדן) ,מכללת עמק יזרעאל ,מכללת אוהלו ,מכללת
אורנים ,מכללת תל-חי ומכללת צפת
לרשימת המוסדות המלאה (מוסדות פריפריאליים)www.hachvana.mod.gov.il :
המלגה :מימון מלא של שנת הלימודים הראשונה( ,שלא תעלה על  )10,198ע"י זיכוי
בפיקדון.
קרן אימפקט IMPACT
קהל היעד :חיילים משוחררים ששירתו במערך הלוחם (לוחמים או תומכי לחימה),
מיעוטי יכולת כלכלית העומדים בקריטריונים הבאים :סיימו שרות צבאי מלא ותקין,
הרשמה ללימודים 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.
המלגה $4,000 :לכל שנת לימוד (עד  4שנים) .בתמורה ,מקבל המלגה מתחייב
לבצע פעילות של תרומה לקהילה בהיקף של  130שעות התנדבות בכל שנה ,ולשמור
על קשר אישי עם התורם המממן את מלגתו (שליחת  2מכתבים בשנה)( .לומדי
האוניברסיטה הפתוחה יוכלו להגיש מועמדות רק לקראת שנת הלימודים השנייה
ולאחר שעברו בהצלחה לפחות  5קורסים בשנת הלימודים הראשונה).
מועד הרשמה :תחילת מרץ עד 31.5
להרשמהwww.fidf.org\impact :
דוא"ל impact@fidf.org :טלפון ;03-6968855 :פקס03-5464270 :
הקרן לסיוע נוסף למכינות או הנדסאים
קהל היעד :חיילים משוחררים עד  5שנים ,הלומדים במכינות הקדם אקדמיות,
ע"פ מצב סוציו -אקונומי או במסלול הנדסאים/טכנאים – מימון  90%משכר הלימוד.
מועד הרשמה :כל השנה .ביצוע הרשמה :במוסדות הלימוד השונים.
* חיילים שטרם חלפו  5שנים מיום שחרורם משירות סדיר.
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מלגות
לחיילים משוחררים
מלגת קרן גרוס לחיילים משוחררים
קהל היעד :סטודנטים אשר עונים לקריטריונים הבאים:

 .1חיילים משוחררים (כולל שירות לאומי) אשר שרתו לפחות שנה.
 .2ניצול של לפחות  ₪ 8,000מכספי הפיקדון עד ליום הגשת הבקשה .למעט מי
ששרת שנה אחת בשרות לאומי או אזרחי .מועמדים אלו זכאים לסיוע החל משנה ב',
אלא אם כן ניצלו בשנה א' את הפיקדון במלואו טרם שחלפו  5שנים מיום השחרור
משרות חובה ,אך לא למטרת לימודים.
 .3תוכנית לימודים מינימאלית של  12שעות לימוד שבועיות.
 .4הסטודנט אינו ממומן ע"י גוף אחר מעל ל ₪ 8,000 -בשנה.
 .5עד  5שנים מיום השחרור.
 .6מימון עד שנתיים ברצף.
המלגה :הסיוע המרבי הוא  ₪ 5,500מנגד פעילות קהילתית בהיקף של  65שעות
שנתיות ,מוענקת על סמך מצב סוציו-אקונומי.
מועד הרשמה1/9-15/12 :
להרשמהwww.gruss.org.il :
*הרשמה לבודדים ולזכאי סיוע באמצעות משרד הביטחון.
טלפון ; 02-5617176 :פקס 02-9450665 :כתובת :הצפירה  8ירושלים 20139
קרן "הישג"
קהל היעד :חיילים משוחררים שהוכרו כחיילים בודדים ,אשר התחילו את לימודיהם
תוך שנתיים מהשחרור .עדיפות תינתן לסטודנטים שנה א' שיש להם שלוש שנות
לימוד נוספות לפחות.
המלגה :מימון מלא של שכר הלימוד לתואר ראשון ,ו ₪ 2,000 -לחודש דמי קיום.
בתמורה מתחייבים מקבלי המלגה להתנדבות שנתית בקהילה בהיקף של  130שעות
בשנה ,וכן לעמוד בדרישות האקדמיות.
מועד הרשמה30.6.17- 1.3.17 :
להרשמהwww.heseg.com :
דוא"לinfo@heseg.com :
טלפון ; 03-7113100 :פקס03-7113101 :
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מלגות
לחיילים משוחררים
מלגה ע"ש סגן אלוף אליעזר דינאי – ליוצאי חיל התותחנים
מלגה המיועדת לחיילים משוחררים אשר שרתו בחיל התותחנים
ובתנאי שאינם מקבלים מלגה מגורם אחר.
המלגה הינה על סך ₪ 10,000
להגשת בקשה יש להיכנס לאתר הקרן להכוונת חיילים משוחררים תחת הפרסום לגבי
השכלה אקדמית -מלגות – קרן האפוטרופוס הכללי נמצא המידע וכן קישור להגשת
בקשה למלגה.
הרשמה :בכל שנה יש לפנות ולהתעדכן באתר של הקרן להכוונת חיילים משוחררים.

עמותת דובדבן
המלגה מוענקת בשתי פעימות :בסמסטר א' ובסמסטר ב'.
שווי המלגה  ₪ 10,000לשנת לימודים ולכל תקופת התואר.
קריטריונים להגשת המלגה:
שירות ביחידת דובדבן לפחות שנה אחת ,לימודים במוסד אקדמי מוכר 130 ,שעות
התנדבות בשנה ,השתתפות בטקסים ואירועים של העמותה
יתרת לימודים של לפחות שנתיים מתחילת השנה בה מקבלים מלגה.
הרשמה :נפתחת בחודש מאי.
לפרטים נוספים www.217.co.il :
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מלגות
לחיילים משוחררים
קרן מלגות "אביבה אלוירה אילן" ליוצאי חיל השריון
המלגה מוצעת לחיילים משוחררים סטודנטים המצטיינים בלימודיהם ואשר שירתו
בחיל שריון( .מי שנבחרו כמצטיינים במוסד הלימודים)
המלגה תוענק למי שיימצאו זכאים .המלגה הינה בסך של ₪ 5,000 – 7,000
בשנה עד תום הלימודים ולא יותר משלוש שנים.
הרשמה :בכל שנה יש לפנות ולהתעדכן באתר של הקרן להכוונת חיילים
משוחררים ,ולבדוק האם השנה ניתן להגיש בקשה למלגה.
קרן זאביק ז"ל – ליוצאי סיירת צנחנים
סטודנטים בוגרי סיירת הצנחנים ,במוסדות מוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
רשאים להגיש מועמדות סטודנטים שהתחילו את לימודיהם עד  3שנים משחרורם
משרות סדיר (חובה/קבע) ,ושסיימו את שרות החובה כלוחמים בסיירת צנחנים.
הרשמה :יש לשלוח קו"ח בצרוף אישור רישום לימודים ,אישור על שירות בפלס"ר
צנחנים ,המלצת מפקד וכל מסמך שתומך בבקשה.
חשוב לציין כתובת ,מס' טלפון ,כתובת מייל ליצירת קשר.
את המסמכים יש לשלוח לכתובת :קרן זאביק הרימון 1עשרת76858 ,
מועד הרשמה :עד  22/8/17באתר הקרן
www.zevik.org.il/
עמותת שועלי שמשון – ליוצאי סיירת גבעתי
עמותת שועלי שמשון מעניקה מלגות ללימודים אקדמיים לחיילי היחידה חלק
מפרויקט " שחרור קל".
הקריטריונים להגשת בקשה:
שירות מלא ביחידת שועלי שמשון ,מצב כלכלי ,עד  3שנים משחרור מהסדיר,
נכונות להתנדב  4שעות שבועיות ( סה"כ  100שעות).
גובה המלגה ₪ 10,000 – 5,000
הגשת הטפסים עד חודש פברואר בשנת הלימודים הראשונה.
לפרטים והגשת בקשה יש ליצור קשר עם עמותת השועל ,המכבי  7תל – אביב
או באתרwww.shual.org/contact.html :
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מלגות
לחיילים משוחררים
הטבות נוספות
הלוואה
קהל היעד :חיילים משוחררים עד  5שנים מיום השחרור.
הלוואה :הלוואה חד-פעמית בסכום עד  ,₪ 12,000ללא ריבית ,למטרות הבאות:
לימודים (מכל סוג) ,שכר דירה (כולל מעונות) טיפול רפואי ,פתיחה או הצטרפות
לעסק ונישואין.
מועד הרשמה :כל השנה.
להרשמה :היחידה להכוונת חיילים משוחררים חיפה.
www.hachvana.mod.gov.il
הטבות ייחודיות לחיילים בודדים וזכאי סיוע
קהל היעד :חיילים משוחררים אשר הוכרו כחיילים בודדים או זכאי סיוע במהלך
שירותם הצבאי ומעוניינים לגשת לבחינת הפסיכומטרי או אשר לומדים במכינות.
המלגה :למכינה  -מימון שכר לימוד .מלגת קיום חודשית.
להרשמה :באמצעות המכינות הקדם-אקדמיות.
אתר בהצדעה
מגוון הטבות והנחות לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים ,כולל הנחות לקורסי
הכנה לפסיכומטריwww.behatsdaa.org.il :

מלגת מטעם "חבר" משרתי הקבע והגמלאים
קהל היעד :משתחררים משירות קבע (של עד שלוש שנים) ב –  7שנים האחרונות,
שנה א' לתואר ראשון או שני ,במוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המל"ג.
עדיפות למועמדים ממצב סוציו-אקונומי נמוך ולתושבי פריפריה.
המלגה :שכר לימוד של  ,₪ 10,000המועברים ישירות למוסד הלימוד.
להרשמה :יש לפנות למרכז הצעירים לקבלת הטפסים וקבלת מידע נוסף.
דוא"לmilga@hvr.co.il :
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מלגות
למשוחררי צה"ל
מלגת אייסף
קהל היעד :סטודנטים במצב סוציו אקונומי נמוך .בעלי מודעות חברתית.
לצורך קבלת המלגה יש צורך להיות חבר הקרן .בנוסף ,שירות צבאי או לאומי מלא.
המלגה ₪ 20,000 :לשנה לתואר ראשון (קבלה לסטודנטים המתחילים שנה א'/ב'
בלבד);  ₪18,500לתואר שני (שנה א') .בתמורה הסטודנט נדרש למעורבות חברתית
בהיקף של  4שעות שבועיות וכן השתתפות במפגשי התוכנית ובמפגשי הכשרה.
מועד הרשמה31.7.17- 1.6.17 :
להרשמה , www.isef.org.il/ :יש למלא את טופס הרישום באתר.
טלפון ,03-5624448 :פקס.03-5625558 :
דוא"לinfo@isef.co.il :
מלגת קרן אלרוב
קהל היעד :סטודנטים ,דור ראשון להשכלה גבוהה בארץ (לשני ההורים אין תואר
אקדמאי) או עולים חדשים .צעירים המתחילים את שנת לימודיהם הראשונה
באוקטובר .צעירים ששירתו בצה"ל שירות מלא ותקין או בשירות לאומי/אזרחי.
סטודנטים שאינם מקבלים/יקבלו מלגת לימודים העולה על  50%משכר הלימוד.
מותנה בקריטריונים סוציו-אקונומיים.
המלגה מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון במוסדות המוכרים ע"י המל"ג /הנדסאים/
לימודי תעודה (במוסדות להשכ"ג בלבד).
המלגה :שכר לימוד של עד  ₪10,000בשנה (מיועד ללימודי תואר ראשון) /שכר לימוד
שנתי של לימודי תעודה .בתמורה להתנדבות בקהילה בתחום החינוך שעתיים בשבוע
או  64שעות שנתיות .מותנה בממוצע של  70ומעלה ושמירה על קשר עם הקרן.
מועד הרשמה :מרץ עד סוף מאי
להרשמהwww.alrovfund.org.il/ :
לפרטים נוספים :במייל  neta@alrov.co.ilטלפון( 03-6957281 :שלוחה )8
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מלגות
למשוחררי צה"ל
קרן קזז דלאל
מלגות המיועדות לסטודנטים לתואר ראשון (בלבד) במוסדות להשכלה גבוהה.
קריטריונים :יש להציג תעודה המעידה על סיום או ביצוע של שירות צבאי או שירות
לאומי ,או פטור הניתן מסיבות רפואיות בלבד ,או לימודי עתודה לקראת שירות צבאי.
מלגות עפ"י מצב סוציו אקונומי.
המלגה :סכום המלגה איננו קבוע ,המלגות יחולקו ע"פ קריטריונים ושיקולים פנימיים
השמורים להנהלה.
הרשמה31/7/2017-1/6/2017 :

www.kd-fund.org.il/index.php/milga-for-students
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מלגות מרכז צעירים
מלגת חברת ביוסנס
קהל היעד :תושבי טירת כרמל שכבר אינם חיילים משוחררים ,הלומדים להכשרות
מקצועיות או השכלה גבוהה .המלגות ניתנות על בסיס מצב סוציו-
אקונומי ומיועדות למי שלא מקבל סיוע ממקורות אחרים.
המלגה :גובה המלגה משתנה ובתמורה יתרמו שעות לקהילת טירת כרמל באופן
יחסי למלגה שתקבע.

מועד הרשמה :ועדות המלגות של המרכז מתכנסת פעמיים בשנה.
יש להגיש את הבקשות חודש לפני התכנסות הועדה.
להרשמה :יש לפנות למרכז צעירים והון אנושי ,טל'04-8581406 :
מלגת אמדוקס
קהל היעד :סטודנטים למדעים תושבי טירת הכרמל (מדעי המחשב ,מדעים
מדויקים) שאינם מקבלים מלגה מגורם אחר.
המלגה ,₪10,000 :פתיחה לקראת שנת הלימודים ,גובה המלגה ושעות התנדבות
ייקבעו בהמשך.
להרשמה :יש לפנות למרכז צעירים והון אנושי ,טל'04-8581406 :

מלגת Med1
קהל היעד :סטודנטים תושבי טירת כרמל הלומדים בתחומים טכנולוגיים.
המלגה :פתיחה לקראת שנת הלימודים ,גובה המלגה ושעות התנדבות ייקבעו
בהמשך.
להרשמה :יש לפנות למרכז צעירים והון אנושי ,טל'04-8581406 :

לפרטים נוספים :כנסו לאתר של המרכזenoshi-tcarmel.org :
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מלגות
לפי תחומי לימוד/מוסד לימודים
עתידים לתעשייה ולמגזר העסקי
קהל היעד :צעירים תושבי הפריפריה ,בוגרי צבא/ש"ל ,שנה א' ,במוסד מוכר ע"י המל"ג
(מלבד מכללות פרטיות).
א .סטודנטים במקצועות ההנדסה והמדעים:
הנדסת מחשבים ,מדעי המחשב ,הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,הנדסת מכונות,
הנדסה אזרחית ,הנדסת תעשייה וניהול והנדסה כימית.
ב .במוסדות הלימוד :הטכניון ,אונ' תל-אביב ,אונ' בר-אילן ,האונ' העברית ,מכללת אורט
בראודה ,אונ' אריאל HIT ,חולון ,מכון לב/טל.
המלגה :מלגה מלווה לאורך כל שנות הלימוד ,סיוע במלגת קיום חודשית (על פי מצב
סוציו אקונומי) ,במחשב נייד ובסיוע אקדמי .במקביל ,התנסות מקצועית בתחום הלימודים
בחברה מאמצת ,בהיקף של לפחות יום בשבוע במשך שנות הלימוד ולאחר מכן המשך
עבודה בחברה עד  3שנים מסיום הלימודים (בהתאם לדרישות ולמשך שנות האימוץ).
מועד הרשמה :תחילת מאי ועד סוף יוני.
להרשמהatidim.org/program/industry :
דוא"לtaasiya@atidim.org.il :

מכינת עתידים  -רוסמן בטכניון
קהל היעד :מועמדים בעלי תעודת בגרות ,אחרי שירות צבאי  /לאומי  /אזרחי ,הזקוקים
לסיוע כלכלי ואקדמי מוזמנים לפנות.
הלימודים מתחילים בחודשיים קדם מכינה ב 1 -לאוגוסט .המסיימים בהצלחה את קדם
המכינה ממשיכים למכינה בתחילת השנה האקדמית.
המתקבלים לטכניון מתקבלים אוטומטי לתכנית עתידים לאורך תקופת הלימודים.
ההרשמה :למסלול המכינה בתחילת מרץ ,הקבלה מותנית בראיון אישי.

הלימודים מתחילים בחודשיים קדם מכינה ב 1 -לאוגוסט.
המסיימים בהצלחה את קדם המכינה ממשיכים למכינה בתחילת השנה האקדמית.
לפרטים נוספים והרשמה באתרatidim.org/program :
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מלגות
לפי תחומי לימוד/מוסד לימודים
הנדסאי עתידים
קהל היעד :צעירים בעלי פוטנציאל שיכולים להיות הנדסאים מצוינים עם קושי כלכלי.
בתכנית הלומדים מקבלים מלגת קיום חודשית ומימון מלא של שכר הלימוד* ,שיעורי עזר
וליווי אישי (*לעומדים בקריטריונים של היחידה להכוונת חיילים משוחררים).

המתקבלים לתכנית עוברים תהליך מיון קפדני ונדרשים לעמוד בקריטריונים מוגדרים על-
מנת להבטיח את סיכויי ההצלחה שלהם בלימודים וכן את ההשתלבות המיטבית שלהם
כהנדסאים בתעשייה.

רוב תכניות ההנדסאים מתקיימות בשיתוף פעולה עם חברה תעשייתית המתחייבת להשמה
בסיום בצלחה של הלימודים ומכילות תכנים מותאמים מראש להכשרה מותאמת לתעשייה.

זמן ההכשרה :כ 17-חודשים בלימודי בוקר מלאים
מקום הלימודים :מכללות טכנולוגיות ברחבי הארץ
בסיום הלימודים :מקבלים הסטודנטים תעודת הנדסאי מדופלם מטעם מה"ט עם התמחות
בתחום מוגדר.
הרשמה ופרטים נוספים באתרatidim.org/program :
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מלגות
לפי תחומי לימוד/מוסד לימודים
עתידים צוערים לשלטון מקומי
קהל היעד .:צעירים מצוינים שרוצים ללמוד לתואר ראשון או שני ולפתח קריירה
בתפקידי מפתח בשלטון המקומי בפריפריה .התכנית הינה יוזמה של משרד
הפנים ופועלת בשיתוף אגף התקציבים ,משרד האוצר ,מפעל הפיס ,מרכז
המועצות האזוריות והמרכז לשלטון מקומי.

*התכנית מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
לתכנית שלושה מסלולים לבחירתך:
תואר שני בטכניון :תואר שני בתכנון ערים ואזורים בטכניון.
תואר שני באוניברסיטת חיפה :תואר במנהל ומדיניות ציבורית עם התמחות
במנהל שלטון מקומי.
תואר ראשון באוניברסיטת בן גוריון :תואר בתחומי חברה ורוח בתוספת
חטיבה במדיניות ציבורית.

המלגה :מלגת לימודים מלאה למשך כל שנות הלימוד ,מלגת קיום חודשית,
תכנית הכשרה אקדמית וחוץ אקדמית איכותית ,מחשב נישא ,תקנים ייעודיים
לבוגרי התוכנית לעבודה בתפקידים ייחודיים ברשויות המקומיות ובמגזר הציבורי
בישראל .התחייבות לעבודה במגזר הציבורי ארבע שנים לפחות.
* עדיפות תינתן לתושבי הפריפריה ולבעלי ציון פסיכומטרי גבוה.
לכל מסלול תנאי קבלה נפרדים .ניתן לבדוק מול מוסד הלימודים.
להרשמהatidim.org/program/local :
דוא"ל eranp@atidim.org.il :טלפון 09-9505027 :פקס09-9505028 :
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מלגות
לפי תחומי לימוד/מוסד לימודים
הישגים להייטק
קהל היעד :צעירים מן הפריפריה החברתית-כלכלית.
בוגרי  12שנות לימוד ומעלה המעוניינים בלימודי הנדסה או מדעים )תואר ,)B.sc
ללא נתוני קבלה ללימודים אקדמיים במוסדות הלימוד :הטכניון ואוניברסיטת בן גוריון.
*שרות צבאי/לאומי/אזרחי אינו תנאי קבלה לתכנית.
שלבי התכנית:
 .1מיון ,אבחון והתאמה
 .2לימודים במכינה הקדם-אקדמית
 .3לימודים אקדמיים לקראת תואר ראשון B.Sc
המלגה:
במכינה:
• שכר לימוד מלא
• מלגת קיום בסך  ₪ 1,200בחודש (זכאות ל 150%-מלגת קיום עפ"י החלטת ועדת
מלגות)
• תגבורים ושיעורי עזר במהלך כל תקופת המכינה
• קורס הכנה לפסיכומטרי
• ספרי לימוד
• אבחון לקויות למידה (עפ"י המלצת היועצת הלימודית)
• ליווי וסיוע של יועצת לימודית ייעודית
במהלך התואר:
• שכ"ל בסך  ₪ 10,000בשנה ,לכל התואר (סכ"ה )₪ 40,000
• מלגת קיום בסך  ₪ 10,000לשנה א' בלימודים ₪ 5,000 ,בשנה ב' ובשנה ג'
בלימודים (סכ"ה )₪ 20,00
• שיעורי עזר ,מרתונים וסדנאות תמיכה
• מחשב נייד אישי
• ליווי וסיוע של רכז סטודנטים ייעודי
מועד הרשמה לקדם מכינה :ינואר – סוף אפריל
הרשמה למכינה :פתיחת הרשמה במהלך חודש אפריל
לקבלת פרטים נוספים ו /או סיוע ברישום:
 077-8872328או hes.hightech@aluma.org.il , 04-8294559
www.tfaforms.com/411677
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מלגות
לפי תחומי לימוד/מוסד לימודים
מלגת שוליך

קהל היעד :סטודנטים לתואר ראשון בשנה א' במצב סוציו אקונומי נמוך ,אשר
לומדים במקצועות המדעים ,הטכנולוגיה ,ההנדסה או המתמטיקה,
באוניברסיטאות הבאות :העברית בירושלים ,הטכניון ,תל אביב ,בן-גוריון ובר-אילן.
מלגה :אחת המלגות הגבוהות בארץ ללימודי תואר ראשון ,רק קומץ מהמועמדים/ות
נבחרים לקבלה .עד  10,000$לשנת לימודים תמורת שעות התנדבות בקהילה ,מלגה
מלווה.
מועד הרשמה :ממרץ עד  15ביוני.
להרשמהwww.schulichleaders.co.il :

מלגת ארגון שגרירי רוטשילד
קהל היעד:
א .סטודנטים לתואר ראשון ,בשנה א' ,באחד ממוסדות הלימוד הבאים :אוניברסיטת חיפה,
המכללה האקדמית תל אביב-יפו; האוניברסיטה העברית; אוניברסיטת בן גוריון; מכללת
ספיר.
ב .בעלי אחריות חברתית ,נכונות לעשייה חברתית משמעותית ומחויבות לקהילה.
ג .עמידה בתנאי סף סוציו-אקונומיים לשם קבלת המלגה.
המלגה :מלגה מלווה בגובה  ₪20,000לשנה ,סיוע אקדמי וליווי מהתואר הראשון ועד
לדוקטורט ,בתמורה לפעילות שבועית של ( 8-12פעילות בקהילה ומפגשים קבוצתיים)
מועד הרשמה12.6.17-12.7.17 :
להרשמהhttp://rothchild.priza.net/signUpLink.aspx :
טלפון 04-6174855 :דוא"לinfo-br@caesarea.com :
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מלגות
לפי תחומי לימוד/מוסד לימודים
קרן רוטשילד – תכנית הצוערים לחינוך בלתי פורמלי

קהל היעד :כ 25-צוערים ,סטודנטים במכללת אורנים ,עדיפות לצעירים מהפריפריה.
המלגה:
א .סיוע במימון שכר לימוד – מלגה מלווה
ב .מלגת קיום
ג .תכנית הכשרה איכותית וייחודית :סדנאות ההעשרה ,מפגשים עם דמויות מפתח בחינוך
הבלתי פורמלי ובשירות הציבורי בישראל ,סמינרים ,סיור לימודי בחו"ל והתנסות מעשית
ברשויות מקומיות ובמוסדות נוספים.
ד .השמה בסיום הלימודים (בוגרי התכנית ישתלבו בתפקידי מפתח לתקופה של  4שנים
שותפות ברשת עמיתים משפיעה ומשמעותית
מועד הרשמה :במהלך חודש יוני.
להרשמהhttp://cadets.rothschildcp.com/ :טלפון:
מיילzoarim.toar@gmail.com :
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מלגות
לפי תחומי לימוד/מוסד לימודים
מלגת "עתיד בטוח"
קהל היעד :בעלי ניסיון בעבודה עם קבוצות נוער ,מקצועיות ,ניסיון בהדרכה והנחיית
קבוצות ,עצמאות ויכולת הובלה ,אחריות ויצירתיות ,וראייה מערכתית ,יחסי אנוש
טובים ,שליטה בשפה העברית ,זמינות בשעות הצהרים  /אחה''צ וניידות.
המלגה :להנחיית קבוצה אחת תוענק מלגה בסך  ₪ 6,000ולהנחיית שתי קבוצות
תוענק מלגה בסך  .₪ 10,000תורמים כ 50-שעות להדרכת הקבוצה ומקבלים כ50-
שעות הכשרה וליווי הכלולות בחישוב המלגה.
מועד הרשמה :בחודשי הקיץ.
להרשמהwww.atid-batuah.org.il :
דוא"לAtidBatuah@gmail.com :

טלפון077-2101548 :

מלגות חברת חשמל "עתיד נאור"
המלגה מיועדת לסטודנטים איכותיים מהפריפריה והמיעוטים שהם סטודנטים להנדסה
(חשמל /מכונאות /מחשבים /כלכלה /ראיית חשבון /מדעי המחשב)
בסוף שנה ב'.

סטודנטים יוצאי אתיופיה הלומדים בשנה ב' לתואר הנדסאי ,רשאים להגיש בקשה
למלגה לשנה ב'.
גובה המלגה :מענק חודשי בסך  ₪ 1,600במשך  12חודשים וכוללת שכר לימוד מלא
בתמורה לעבודה בהיקף של  32שעות חודשיות.
הרשמה :ניתן לראות פרטים באתר www.iec.co.il

19

מלגות
לפי תחומי לימוד/מוסד לימודים
קרן סנונית  -לעידוד יוצרי קולנוע וטלוויזיה צעירים
קהל היעד :סטודנטים לקולנוע ולטלוויזיה במוסדות על תיכוניים בישראל.
התמיכה תינתן עבור סרטי גמר בלבד.

המלגה :עד ₪ 20,000
מועד הרשמה :להתעדכן דרך המוסד האקדמי או אתר האינטרנט.
להרשמה :יש להוריד טפסים דרך אתר האינטרנט ולהירשם דרך המוסד
האקדמי ( www.rashut2.org.il .עידוד היצירה)
טלפון02-6556222 :
דוא"לrebecca@rashut2.org.il :

פקס02-6556241 :
כתובת :הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו קרן סנונית  2009רח' בית הדפוס 20
 ,מגדל דונה ,קומה  11ירושלים.
קרן תרבות אמריקה ישראל
קהל היעד :סטודנטים לקולנוע ,תיאטרון ,מחול ,מוסיקה.

הרשמה :ההרשמה השנה הסתיימה ,יש להתעדכן באתר
להרשמהwww.aicf.co.il/index.php :
דוא"לInbalg@aicf.org :
טלפון03-5174177 :
פקס03-5178991 :
כתובת :קרן התרבות אמריקה-ישראל בית אמות משפט ,שדרות שאול המלך

 ,8קומה  ,4תל אביב ,מיקוד 64733
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מלגות
לפי תחומי לימוד/מוסד לימודים
המרכז האזרחי לתרבות חברה וכלכלה
קהל היעד :סטודנטים מצטיינים מעוטי יכולת ,הלומדים תואר אקדמי ,החל משנה ב',
במקצועות שהמדינה זקוקה להם :מקצועות טכנולוגיים ,כלכליים וחינוך.
המלגה.₪ 5,000 :
מועד הרשמה :עד ה15 -באפריל.
להרשמהwww.merkazezrahi.co.il/ :
כתובת :המרכז האזרחי ,קרן המלגות ת.ד 16528 .תל-אביב .61164
דוא"לme@merkazezrahi.co.il; info@merkazezrahi.co.il :
טלפון03-6964173 :

קרן המלגות ע"ש בינה ומנחם פרוכטר  -אוניברסיטת חיפה
קהל היעד :סטודנטים במצב סוציו-אקונומי המצריך סיוע הלומדים באוניברסיטת
חיפה .לימודים לתואר ראשון שנה ב' ומעלה באחד מהתחומים הבאים :מדעים
מדויקים ,מדעי הטבע ,מדעי היהדות.
המלגה :כ( ₪ 5,000-סטודנט שיזכה במלגה יידרש לחתום על התחייבות להחזיר
לקרן את המלגה לאחר סיום לימודיו ,אם וכאשר מצבו הכספי יאפשר זאת).
מועד הרשמה :עד שבועיים ממועד תחילת הלימודים.
להרשמה :יש לפנות למדור מלגות בדיקנאט הסטודנטים.
טלפון.04-8240334/5 ,04-8288034 :
אתרdekanat.haifa.ac.il/ :
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מלגות
לפי תחומי לימוד/מוסד לימודים
קרן ידידי רווה רביד  -אוניברסיטת חיפה
קהל היעד :סטודנטים באוניברסיטת חיפה ,בעלי ציון פסיכומטרי  650ומעלה,
ציוני בגרות גבוהים ,רקע מוכח בפעילות חברתית ורקע סוציו-אקונומי.
המלגה :מימון מלא של שכר הלימוד החל מלימודי התואר הראשון וכן לתארים
מתקדמים ,לצד השתתפות בתכנית מנהיגות חברתית.
להרשמה :טל'04-8240665 ;04-8240002 :
דוא"לDabu@univ.haifa.ac.il :
אתרwww.rr-fund.org.il :
מלגה ע"ש רון אדלר ז"ל – אוניברסיטת חיפה
קהל היעד :יוצאי יחידת צנחנים בוגרי שירות צבאי מלא הלומדים
אך ורק באוניברסיטת חיפה .לימודים לתואר ראשון ,שנה שנייה ,עד גיל .30
המלגה :עד גובה שכר לימוד בסיסי .הנבחרים לקבלת המלגה יצטרכו לתרום 4
ש"ש לפעילות חברתית ( 25שעות בשנה).
מועד הרשמה :החל מחודש אוגוסט ועד שבועיים ממועד תחילת הלימודים.
להרשמה :יש לפנות למדור מלגות בדיקנאט הסטודנטים.
טלפון.04-8240330 ,04-8288034 :
אתרadler.haifa.ac.il :
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מלגות
לפי תחומי לימוד/מוסד לימודים
מלגות ללימודי יהדות
רבדים – אוניברסיטת חיפה
קהל היעד :סטודנטים באוניברסיטת חיפה (כל בקשה ממוסד לימוד אחר תיבחן
לגופה) המעוניינים בפגישות בנושאי תרבות ומסורת יהודיים.
המלגה :למשתתפים בתקופת שני סמסטרים וסמסטר קיץ תינתן מלגה של עד
 .₪5,000למשתתפים בתקופת סמסטרים סתיו +אביב בלבד תינתן מלגה של
.₪4,200

להרשמהrevadim2@gmail.com :
אתרrevadimhaifa.com/scholarship :
טלפון052-6176131 ,04-8257479 :
אופק – המרכז להשכלה יהודית
קהל היעד :סטודנטים שישתתפו בתוכניות המרכז ללימוד מקורות יהודיים
ויעברו ראיון אישי ומבחן מיון והתאמה.

המלגה ₪ 5,000 :בתמורה להשתתפות בתוכניות השונות של המרכז
בהיקף של  4.5שעות שבועיות והשתתפות בשני סופ”ש במהלך הסמסטר.
מועד הרשמה :כל השנה
להרשמהwww.offek.org.il :
טלפון052-6176001 ,03-6426882 :
פקס03-6426883 :

תנופה  -מכללת אורט בראודה
קהל היעד :סטודנטים בטכניון/במכללת אורט בראודה שישתתפו בשיעורי
הסברה בנושא יהדות .קבלה על בסיס ראיון אישי.
המלגה :למשתתפים בתקופת סמסטר סתיו תינתן מלגה של  ,$400בתקופת
סמסטר אביב תינתן מלגה של  $400ובתקופת סמסטר קיץ תינתן מלגה של
 $200כבחירה – סה"כ  ,$1000בעבור  18שעות התנדבות בכל חודש +
השתתפות בשני סופי שבוע.

להרשמהwww.milga4u.co.il/ :

23

מלגות
לפי תחומי לימוד/מוסד לימודים
הזנק לאקדמיה מכללת נתניה
מועמדים תושבי פריפריה ,ללימודי תואר ראשון במדעי המחשב והמתמטיקה.
תנאי קבלה :
ללא קורס  -ממוצע בגרות  90ומעלה  5יח' בציון  80ומעלה.
עם קורס  -ממוצע בגרות מעל  90וחמש יחידות מתמטיקה בממוצע  70ומעלה,
או ארבע יחידות בממוצע  80ומעלה ,ראיון קבלה ולאחר מכן יש צורך בביצוע
מכינה אשר תחל ב .01/08
המלגה :קבלת מלגה לכל שנות הלימוד.
ניתן להגיש מועמדות עד 12/07/2017

מלגת "קרן אור" במרכז הבינתחומי הרצליה
קהל היעד :התוכנית מיועדת לתואר ראשון במדעי המחשב או מנהל עסקים.
התוכנית מיועדת לצעירים וצעירות בעלי פוטנציאל לימודי גבוה ומוטיבציה

חזקה ללמוד ,המגיעים ממצב סוציו-אקונומי נמוך .לקבלה לתוכנית נדרשת
זכאות לבגרות מלאה ,אך אין צורך בציוני בגרות גבוהים או פסיכומטרי.
המלגה :שכר הלימוד לתואר כולו הוא  ₪ 9,000בלבד ,והוא מחולק בהדרגה על
פני שנות הלימודים .תלמידי התכנית במסגרת תואר ראשון במדעי המחשב
ישלמו בארבע השנים  ₪2,000 ₪,2,000 ,₪1,000ו ₪4,000-בהתאמה.
(לתשומת לבכם ,סכום זה הוא פחות מ 10% -משכר הלימוד המלא במרכז
הבינתחומי הרצליה).

להרשמה( 18.5 - 15.1 :דמי רישום )₪ 70
פרטים באתרwww.idc.ac.il/kerenor :
טלפון .09-9527200 :דוא"לrishum@idc.ac.il :
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מלגות
לפי תחומי לימוד/מוסד לימודים
מלגת מושל
קהל היעד :התכנית מיועדת לסטודנטים נחושים ובעלי מוטיבציה גבוהה
מרקע כלכלי מאתגר ,בנוסף לתמיכה הכספית המשמעותית ,התכנית מציעה
למלגאים סדנאות לרכישת כלים ,שיסייעו להם להשתלב בעולם התעסוקה
בעמדות מפתח ובאופן מיטבי.
המלגות מוצעות לסטודנטים המתקבלים למוסדות השונים למקצועות -
הנדסה ,מדעי המחשב ,מערכות מידע ,מדעי הטבע והחיים ,מדעי הבריאות,
רפואה ,כלכלה ,מתמטיקה ,משפטים ועסקים.
במוסדות הבאים  :אוני' ת"א ,אוני' חיפה ,הטכניון ,מכללת סמי שמעון ,מכללת
אורט בראודה ,האוני' העברית ,אוני' בן גוריון ,אוני' בר אילן ,בית הספר הגבוה
לטכנולוגיה בירושלים ,קמ"ח (תכניות לחרדים) ,המרכז האקדמי לב.
המלגה :המלגה מכסה את שכר הלימוד ,מחיה ,ספרי לימוד ודמי קיום
לסטודנטים אשר עומדים בקריטריונים ,עבור כל משך הלימודים שלהם
באוניברסיטה.
להרשמה :ההרשמה מתבצעת דרך המוסדות השונים .ניתן לקבל מידע נוסף
באתרי האינטרנט של המוסדות.
יחידות למעורבות חברתית במוסדות הלימוד
קהל היעד :סטודנטים התורמים מזמנם לטובת הקהילה במסגרת התוכניות
השונות אשר מפעילות היחידות למעורבות חברתית במוסדות השונים.
מועד הרשמה :ברוב המוסדות ההרשמה עם פתיחת שנה"ל.
להרשמה :יש לפנות ליחידה למעורבות חברתית במוסד הלימודים.
דיקנאט הסטודנטים
במוסדות הלימוד פועל דיקנאט סטודנטים ,אשר מרכז את המידע לגבי מלגות
סיוע ייחודיות לאותו המוסד .יש לפנות לדיקאנט לקראת תחילת שנה"ל.
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מלגות
לפי חלוקה כללית
קרן אפרים קציר בשיתוף עם קרן סאקט"א רש"י
קהל היעד :סטודנטים בוגרי שירות צבאי/לאומי ,יוצאי אתיופיה ,קווקז,
דרוזים וילידי הארץ בעלי צרכים כלכלים מובהקים ,אשר לומדים במכללות
בפריפריה.

המלגה ,₪7,500-10,00 :מלגת קיום ו ₪2,300 -לצורך שיעורי עזר והעשרה,
בתמורה להשתתפות בסדנאות ,פעילות בקהילה ,השתתפות בכנסים ועמידה
בדרישות האקדמיות של מוסד הלימודים.
להרשמהwww.katzir-rashi.org.il :
דוא"לkatzir@rashi.org.il :
לפרטים נוספים יש לפנות באופן אישי למשרדי האוניברסיטאות המכללות
השונות.
פר"ח בשיתוף עיריית טירת כרמל
קהל היעד :סטודנטים הלומדים במוסדות מוכרים ומאושרים ע"י המועצה
להשכלה גבוהה.
המלגה ₪ 5,200 :בתמורה ל 116 -שעות פעילות לקהילה באחת מתוכניות
פר"ח ביישוב.
מועד הרשמה1.8-31.12 :
להרשמהwww.perach.org.il :
מלגת עיריית טירת כרמל
קהל היעד :סטודנטים תושבי טירת כרמל ( 5שנים לפחות) ופעילים בעיר
במסגרת פר"ח.
המלגה ₪ 2,000 :שיינתנו במקביל לתשלומי מלגת פר"ח.
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מלגות
לפי חלוקה כללית
חונכות ללימודי מדעים בשיתוף פר"ח
קהל היעד :במסגרת פרויקט "חונכות ללימודי מדעים" בשותפות פר"ח ,מלווים
סטודנטים וסטודנטיות מתחומי ההנדסה ,הטכנולוגיה והמדעים המדויקים תלמידי
תיכון בשיעורי עזר במקצועות הריאליים ,המדעים והאנגלית.
המלגה :מִ די שנה כ 500-מלגות בגובה של עד  ₪ 7,000למלגה לסטודנטים
המשתתפים בפרויקט.
מועד הרשמה :יש להתעדכן בפרטים אצל רכז הפרח במוסד הלימודים .פרטים
באתרmost.gov.il/ScienceAndCommunity/Pages/honhut.aspx :
פרויקט סחל"ב
קהל היעד :סטודנטים הלומדים לתואר ראשון המוכר על ידי המועצה להשכלה
גבוהה.
המלגה 60% :משכר הלימוד האוניברסיטאי והחזרי נסיעות ,בתמורה ל100 -
שעות בבתיה"ס או בגני הילדים בחודשים אוקטובר-יוני בשעות הבוקר וכן 13
שעות הדרכה והכוונה .סה"כ  113שעות התנדבות.
מועד ההרשמה :עד ה 15 -ביוני.
להרשמהwww.sachlav-edu.co.il/ :
דוא"לsachlav@marmanet.co.il :
טלפון073-2955698 :
קרן פסיפס
קרן המסייעת לכל המגזרים והגילאים בתרומות מסוגים שונים :סיוע במימון
הכשרה מקצועית ולימודים מגוונים ,אבחונים פסיכו דידקטיים ועוד לימודים במוסד
להשכלה גבוהה בישראל.
התרומה לא תועבר לאדם באופן ישיר ,אלא כתשלום לשירות אותו מבקש לקבל.
את הבקשות יש לשלוח psifas.fund@gmail.com :או לפקס0722765459 :
או לכתובת  :קרן פסיפס ישראלי ת.ד  7200ירושלים ,מיקוד 91071
לשאלות ובירורים ניתן לשלוח הודעת טקסט לליאור לסר  ,058-4461705או
לפנות באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני psifas.fund@gmail.com
פרטים נוספים באתר קרן פסיפס psifas.org

27

מלגות
לפי חלוקה כללית
קרן קציר – קרן רש"י :אמהות חד הוריות בהשכלה גבוהה
קהל היעד :סטודנטיות שהוכרו כאמהות חד הוריות מנסיבות שונות ,בוגרות
שרות צבאי/לאומי ומצב סוציו-אקונומי עם מובהקות לצרכים כלכליים.
המלגה :שכר לימוד מלא ,מלגת קיום בגובה  ,₪ 6,000סיוע בשיעורי עזר
והעשרה בגובה .₪ 2,300
הסטודנטית מחוייבת לעמוד בדרישות האקדמיות של מוסד הלימודים
ולהשתתף באירועי קרן קציר.
להרשמה :דרך האתר www.katzir-rashi.org.il/
מועד הרשמה :מתפרסם במוסד הלימודים
קרן קציר – קרן רש"י :שלכת  -החזרת נושרים להשכלה גבוהה
קהל היעד :סטודנטים אשר נשרו מהלימודים בשנה האחרונה ללימודיהם והנם
בעלי יתרת נקודות זכות אשר ניתן להשלימן תוך שנה אקדמית אחת ,בוגרי
שרות צבאי/לאומי ,מצב סוציו-אקונומי נמוך.
המלגה ₪ 3,000 -4,000 :לשנה ,המלגה לא מותנית בפעילות .על הסטודנט
לעמוד בדרישות הלימודיות וסיום התואר תוך שנה אקדמית אחת.
מועד הרשמה :הגשת בקשות בחודש ינואר.
להרשמהwww.sacta-rashi.org.il/hebrew :
פרויקט חינוך לפסגות
קהל היעד :סטודנטים הלומדים לתואר ראשון או שני.

המלגה ₪ 6000 :או נקודות זכות במוסד הלימודים ,בתמורה לביצוע
מעורבות חברתית בהיקף של  4שעות שבועיות ,כ 130-שעות לשנה.
מועד הרשמה :כל השנה (עדיפות ליוני-יולי).
להרשמה – www.e4e.org.il :דרך האתר או בטלפון
03-6013601
דוא"לinfo@e4e.org.il :
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מלגות
לפי חלוקה כללית
מלגת משרד החינוך
קהל היעד :סטודנטים מן המניין לתואר ראשון או שני ,פרט להוראה .סטודנטים
תושבי שיקום שכונות יצברו ניקוד יותר גבוה בזכאות למלגה.
המלגה ₪ 6,000-2,500 :או הלוואה בסך .₪ 6,000
מי שזכאי למלגה נוספת מעל  ₪ 8,000לא יהיה זכאי למלגה .ניתן להגיש מדי שנה.
מועד הרשמה :מתחילת שנת הלימודים עד סוף דצמבר.
להרשמה :את טופס הבקשה ניתן יהיה לרכוש במשרדי האגודה ובסניפי מכלול/
אקדמון באוניברסיטאות .את הטפסים המלאים יש לשלוח בדואר רשום ל :טלדור,

מערך הסיוע במלגות לסטודנטים ,ת"ד  899אשקלון .78108
טלפון 08-6776032 :חברת "טלדור"
דוא"לmilgot@taldor.co.il :

פרוייקט חינוך פיננסי  -התאחדות הסטודנטים
מטרת פרויקט חינוך פיננסי היא להעלות את המודעות לחשיבותה של התנהלות
פיננסית מושכלת ונבונה ואת השיח הכלכלי.
במסגרת הפרויקט ,המלגאים יעבירו בקמפוסים שלהם סדנאות להתנהלות כלכלית
נכונה.
המלגה :בהיקף של עד  120שעות ,תמורת .₪ 6,500
קריטריונים לקבלה:
* סטודנט/ית באחד המוסדות הבאים – מכללת בית ברל ,מכללת רופין ,מכללת כנרת
ומכללת אורנים.
* בעל/ת יכולות ביטוי גבוהות.
* בעל/ת נסיון בהדרכה.
* זיקה לנושא ומוטיבציה לשינוי.
* רקע בפעילות חברתית – יתרון.
* סטודנט/ית בעל/ת מודעות והבנה בתחומים פיננסים – יתרון משמעותי.
להגשת מועמדות ניתן לשלוח קורות חיים לprojects@nuis.co.il -
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מלגות
לפי חלוקה כללית
פרוייקט "היא -טק" -התאחדות הסטודנטים
תכנית "היא-טק" בשיתוף התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל ופר"ח ,פועלת
במטרה לקדם נשים למקצועות הטכנולוגיים .במסגרת התכנית יחנכו סטודנטיות
ממקצועות מדעיים ,תלמידות תיכון ויסייעו להן בלימוד המקצועות לבגרות .יחד הן יעברו
סדנאות בנושאים של מדע וטכנולוגיה והעצמה נשית ,ויפגשו עם נשים מובילות בתחום.
במהלך שנת החונכות על החונך לקיים שני מפגשים שבועיים עם החניך ,בני שעתיים
כ"א ,ככל הניתן בימים ובשעות קבועים .התכנית תפעל במקומות הבאים :באר שבע ,כפר
יאסיף ,איכסאל ,יפיע וחיפה (בישובים הערבים הפעילות פתוחה לתושבי הכפר בלבד)
המלגה :מלגה על סך  ₪ 6,500בתמורה ל 120-שעות פעילות
*התכנית מיועדת לסטודנטיות בלבד*
*ניתן למצוא פרויקטים נוספים העוסקים בתחומים שונים ומעניינים באתר התאחדות
הסטודנטים:
www.nuis.co.il/

צוערי שוהם – צוערים בשירות המשטרה
סטודנטים לתואר ראשון או שני עם יתרת לימודים של שנה לפחות ,בעלי ציונים גבוהים
באקדמיה.
תנאי סף לתכנית :
הישגים גבוהים באקדמיה (ממוצע  85ומעלה)
עדיפות לבעלי רקע פיקודי/ניהולי
יתרון לבעלי רקע התנדבותי ושירות לקהילה
ציון  620ומעלה בפסיכומטרי  -יתרון
המלגה :מימון שכר הלימוד ,משכורת משטרתית והטבות נוספות
אתר אינטרנטshoam-police.co.il :
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מלגות
לפי חלוקה כללית
ארגון שתי"ל  -עמיתי אברט לצדק חברתי
קהל היעד :סטודנטים הלומדים בשנה ב' ומעלה ללימודים במוסד המוכר על ידי
המועצה להשכלה גבוהה.
המלגה :מלגה בסך  ₪ 9,000תמורת  8שעות התמחות בשבוע בארגון לשינוי
חברתי והשתתפות במפגשי למידה המלווים את ההתמחות.
מועד הרשמה :לקראת תחילת שנת לימודים שנייה ,התוכנית מתחילה בנובמבר ועד
אמצע יוני.
להרשמהwww.shatil.org.il/evert :
טלפון073-2445100 :
דוא"לyaelp@shatil.nf.org.il :i
הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו
קהל היעד :מלגות לסטודנטים מיעוטי הכנסה מכלל קהילות ישראל .פרטי מוסדות
הלימוד השותפים למלגה תתפרסם באתר עם מועד ההרשמה .יש למלא את הטופס
הנמצא באתר.
מועד הרשמה :יש לבדוק האם נפתח השנה ()2017
להרשמה :לקראת יוני ,יש להתעדכן דרך האתר.
www.fede-maroc.com
דוא"לmaroco26@netvision.net.il :

טלפון ; 02-6257377 :פקס02-6251221 :
כתובת :רחוב יפו  ,42ירושלים.94222 ,
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מלגות
לפי חלוקה כללית
עמותת איילים
קהל היעד :סטודנטים שסיימו שרות לאומי/צבאי מלא ,הלומדים באחד המוסדות
המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
המלגה :סטודנטים שיצטרפו לפעילות העמותה יגורו בכפרי סטודנטים ברחבי הארץ,
ויהוו בסיס יציאה למעורבות חברתית ולהתיישבות קבע .הכפרים ישלבו התיישבות

ועשייה חברתית ,אשר תקדם את החברה ואת החינוך בנגב ובגליל .תוכנית למלגה
מלאה על סך  ₪10,000כוללת  300שעות שנתיות של עשייה למען הקהילה .תוכנית
למלגה חלקית על סך  ₪ 5,000כוללת  200שעות שנתיות של עשייה למען הקהילה.
כמו כן ,הסטודנט מקבל מגורים מוזלים באחד מכפרי איילים.
מועד הרשמה :חודש מרץ עד יוני
להרשמהwww.ayalim.org.il :
טלפון08-6550850 :
דוא"לa.ayalim@gmail.com :
קרן מלגות לסטודנטים ע"ש חמיס ויסאם ז"ל
קרן לקידום דו-קיום בין ערבים ויהודים
קהל היעד :סטודנטים העונים לקריטריונים סוציו-אקונומים ,החל משנה א' של תואר
ראשון.
המלגה :בין  .₪ 1,500-3,000בתמורה להתנדבות קהילתית במוסד ציבורי של 15
שעות במהלך שנת הלימודים .ניתן להגיש בכל שנת לימודים.
מועד הרשמה.28.2 -1.2 :
להרשמהwww.wesam-fund.org/page-4.html :
טלפון , 04-6786721 :דוא"ל,info@wisam-fund.org :
פקס04-6786716 :
אנשי קשר :מוחמד (בטלפון הנ"ל) ,חמיס לאפי054-4364548 -
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מלגות
לפי חלוקה כללית
קרן מרטין גהל
קהל היעד :סטודנטים מן המניין במקצוע תעשייתי ,יוצאי צבא ,בעלי מצוקה
כלכלית ,מאזורי פריפריה ,בעלי נכות .סטודנטים אינם בעלי מלגה אחרת.
מועד הרשמה :ועדת המלגות מתכנסת באפריל וספטמבר ויש לשלוח את
הבקשות עד חודש לפני מועד ההתכנסות.
להרשמה :יש להעביר מכתב בקשה לקרן ,בצירוף אישורים רלוונטיים
כתובת :רחוב מרטין גהל  ,9קריית אריה ,פתח תקווה .49512
טלפון 03-9265191 :פקס03-9265142 :

קרן שמעון רוקח של בני ברית
קהל היעד :סטודנטים מן המניין החל מהשנה השנייה ללימודים.
להרשמה :יש להעביר מכתב בקשה לקרן,
כתובת :ת.ד ,7045 .תל אביב
פרויקט  1000המלגות  -האוניברסיטה הפתוחה
קהל היעד :סטודנטים חדשים בלבד ,כאשר הקריטריון המרכזי הוא המצב הסוציו-
אקונומי של הסטודנט.
המלגה :המלגה מכסה שכר לימוד בסיסי של קורס אחד בלבד.
הרשמה :לסמסטר קיץ  :הגשת בקשות עד לתאריך  ,1.6תשובות יישלחו עד
חודש וחצי מיום ההגשה.

לסמסטר סתיו  :2018הגשת בקשות עד לתאריך  ,6.8.17תשובות יישלחו עד
חודשיים מיום ההגשה.
אתרwww.openu.ac.il/1000_scholarships :
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מלגות
לפי חלוקה כללית
מלגת "כאן גרים"
קהל היעד :פרויקט במסגרתו מתגוררים סטודנטים בבתיהם של אזרחים
וותיקים ,לפחות שלושה לילות בשבוע ,תמורת . ₪ 300
המלגה :בתמורה ייתן הסטודנט  4שעות שבועיות (סה"כ  160שעות בשנה)
לפעילות משותפת ויזכה במלגה של . ₪ 8,000
מועד הרשמה :יפורסם באתר ביוני-יולי  ,2017יש לעקוב אחר הפרסומים
להרשמה :סטודנטים המעוניינים להשתתף בתכנית יפנו להתאחדות
הסטודנטים www.nuis.co.il :טלפון03-6093330 :
תוכנית "בזק" למלגות להשכלה גבוהה
קהל היעד :סטודנטים ,מהאוניברסיטאות והמכללות הבאות :אוניברסיטת
באר-שבע ,אוניברסיטת בר -אילן ,מכללת ספיר ,מכללת תל-חי ,מכללת רופין
ומכללת כינרת .יוכלו ליהנות ממלגת בזק סטודנטים שמצבם הכלכלי אינו
מאפשר להם לממן את שכר הלימוד .ייבחרו סטודנטים שתרמו מעצמם לחברה

באמצעות שירות צבאי /לאומי /אזרחי .הסטודנטים יתנדבו במהלך שנת
הלימודים בפעילויות שונות ומגוונות למען הקהילה
מועד הרשמה :המלגה פתוחה.
להרשמה :ניתן למלא טפסים באתרwww.bezeq.co.il/info/community/Projects :
דוא"לlodstudent@gmail.com :
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מלגות
לתארים מתקדמים
קרן קציר

קהל היעד :לבעלי תואר ראשון לפחות ,אשר סיימו לימודיהם בהצטיינות במדעים
מדויקים ,מדעי הטבע ,מדעי החיים ,תחומי הנדסה ומדעי המחשב .המועמדים
יישלחו למבחני התאמה ויתבקשו לעבור תחקיר ביטחוני.
מועמד שייבחר וייקלט יחתום על הסכם התקשרות עם הגוף למשך  6שנים.
מועד הרשמה :מתפרסם בכל מוסד באמצעות רכז התכנית בדיקאנט הסטודנטים.
סיום ההרשמה-עד סוף אוקטובר.
הרשמה :באתר קרן קציר – טופס הרשמה

דוא"לkatzir@rashi.org.il :
טפסי בקשה להצטרפות לתוכנית ולקבלת מלגה ניתן להוריד מהאתר ,להדפיס
ולשלוח ,או לפנות למשרד הביטחון ולבקש לקבלם בדואר.
פקס03-6976725 :
כתובת :מלגות קציר מפא"ת לשכת הלמ"ב משרד הביטחון הקריה ,ת"א 61909
מלגת המר
קהל היעד :המלגות מיועדות לסטודנטים שימשיכו את לימודיהם לתואר השני
באחת אוניברסיטאות בארץ ,לאחר שסיימו את לימודיהם בהצטיינות במוסדות שאינן
אוניברסיטאות.
גובה המלגה :המלגה הינה בסך של  ₪ 40,880ומיועדת לצרכי קיום
ולתשלום שכר הלימוד.
להרשמה :הגשת המועמדים למלגה תעשה ע"י המכללות ,אשר יגישו לוועדת
השיפוט סטודנטים מצטיינים הנמצאים בשנה האחרונה ללימודי התואר
הראשון ולהם פוטנציאל אקדמי מוכח להתקבל ולסיים לימודי תואר שני

מחקרי באחת האוניברסיטאות בארץ.
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מלגות
לתארים מתקדמים
קרן המר – קרן רשות השנייה לעידוד מחקרים בתחום התקשורת
קהל היעד :בעלי תואר שני ,דוקטורט וחוקרים צעירים -בעלי תואר דוקטור (עד 10
שנים) .התכנית תומכת במחקרים אשר יתרמו למדיניות הרשות.
המלגה :עד ( ₪ 40,000משתנה בהתאם להצעה)

מועד הרשמה :בחודש מאי מתפרסמים תאריכי הזמנה לקבלת הצעות
להרשמהwww.rashut2.org.il/about_support.asp :
בקשה תוגש בתוך מעטפה סגורה וחתומה ,במסירה ידנית ,לתיבת המכרזים של
הרשות הנמצאת במשרדי הרשות ,במען הבא :הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו,
רחוב בית הדפוס  , 20מגדל דונה  -קומה  , 11ירושלים.
יש להתעדכן באתר לגבי מועד הרשמה.
דוא"לrebecca@rashut2.org.il :
הרשות הלאומית למלחמה בסמים
קהל היעד :סטודנטים בתואר שני ושלישי ולפוסט דוקטורט בנושא הסמים.
גובה המלגה :עד גובה שכר הלימוד .אין פעילות התנדבותית (מלבד המחקר עצמו).
להרשמה www.antidrugs.gov.il :ניתן להוריד את טפסי ההרשמה
מאתר הרשות הלאומית למלחמה בסמים תחת הכותרת "תחום מחקר".
טלפון :תמי 02-5675927
דוא"לtamit@antidrugs.gov.il :
יד טבנקין
קהל היעד :סטודנטים לתואר שני או שלישי ,שיגישו תזה או דוקטורט באחד
מהנושאים הבאים :קיבוץ והתיישבות ,עלייה וקליטה ,תנועת העבודה היהודית בארץ
ובגולה ,הגות חברתית ,מפעלי התנדבות וסולידריות חברתית ,חינוך ,ביטחון ושלום,
כלכלה ,קרקע ומים בהתיישבות העובדת.
המלגה1000$ :
מועד הרשמה 1 :בספטמבר עד  31בדצמבר בכל שנה.
להרשמה :טפסי ההרשמה באתר www.yadtabenkin.org.il
כתובת :יד טבנקין ,לידי עדי שבתאי ,רח' היסמין  ,1רמת אפעל . 5296
טל' ,03-5344458 :דוא"לyadtabmaz@bezeqint.net :
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מלגות
לתארים מתקדמים
ארגון יוצאי דמשק (סוריה) ישראל
קהל היעד :סטודנטים לתואר שני ,שלישי ,או בכירים שיגישו עבודות מחקר בנושאים
הנוגעים להיסטוריה ,פולקלור ,מסורת או מורשת יהדות דמשק.
מועד הרשמה :יש להתעדכן באתר.
המלגה3000$ :
להרשמהwww.misham.co.il :
טלפון ,03-6881567 :פקס03-6880027 :
קרן חנן עינור ליוצאי אתיופיה
קהל היעד :סטודנטים ילידי אתיופיה ,רווקים בני  27ומעלה ,הלומדים לתואר
שני או שלישי ,שאינם מקבלים סיוע ממנהל הסטודנטים או ממקורות אחרים.
המטרה היא להגביר את מעורבות הצעירים בחיי הקהילה וטיפול
בבעיותיה ,שילובם בחיי החברה והכלכלה והקמת מנהיגות שתוביל קהילה זו
ליתר אחריות ויוזמה לקידומה.
מועד ההרשמה :בסביבות אוגוסט ,יש להתעדכן באתר.
להרשמהwww.kerenaynor.org.il :
טלפון 02-5631419 :דוא"לoffice@kerenaynor.org.il :
כתובת :אלחריזי  3ירושלים 92421
מלגת דוקטורט לעולים חדשים ותושבים חוזרים
קהל היעד :עולה אשר ביום קבלת מועמדותו לא חלפו יותר משנתיים ממועד
עלייתו ,תושב חוזר (אשר שהה בחו"ל לפחות שנתיים) אשר בעת קבלת
מועמדותו לא חלפה יותר משנה ממועד חזרתו  .גיל המועמד המתקבל לתוכנית
לא יעלה על  .37קיים מסלול מיוחד לעולים /תושבים חוזרים שצריכים להשלים
קורסים מתואר שני – "קדם דוקטורט".
גובה המלגה ₪ 30,780 :בכל שנה מתוך  3שנים (כאשר האוני'
מתחייבת להשלים את אותו הסכום בכל שנה .כלומר ,את הסכום הנ"ל
מקבל הסטודנט כל שנה מכל צד.
מועד ההרשמה :כל השנה.
טלפון 02-6214555 :דוא"לyannag@moia.gov.il :
כתובת :רחוב הילל  ,15ירושלים .מיקוד.94581 :
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חברות בארגונים
מלגת אות הסטודנט המתנדב – התאחדות הסטודנטים

קהל היעד :סטודנטים המתנדבים מיוזמתם ללא שכר/מלגה/פר"ח/נק' זכות
או כל הטבה אחרת.
המלגה.₪2,000 :
מועד הרשמה :יש להתעדכן באתר התאחדות הסטודנטים.
טלפוןmilgot2@nuis.co.il ; 03-6093330 :
להרשמהwww.nuis.co.il :

מלגת התאחדות הסטודנטים למען אזרחים וותיקים
קהל היעד :סטודנטים המעוניינים להשתתף באחד מהפרויקטים :בירור זכויות ניצולי
שואה ותיעוד סיפורם האישי ,פרויקט חונכות ,תיאטרון קהילתי (מיועד לסטודנטים
מתחום אומניות הבמה) ,חינוך לאומנות (מיועד לסטודנטים מתחום האומנות) ,פרויקט
מחשבים.
בתמורה ל 120 -שעות תינתן מלגה של .₪ 5,000
מועד הרשמה :גיוס הסטודנטים יתחיל בחודש ספטמבר וכל ההכשרות יסיימו עד
נובמבר.
להרשמהwww.nuis.co.il :
טלפון 03-6093330 :פקס03-6093331 :
דוא"ל - osnat@nuis.co.il , office@nuis.co.il :אסנת רייכמן
קופת חולים "מכבי"
קהל היעד :חברי "קרן מכבי" עד גיל  ,29הלומדים בישראל לתואר ראשון,
שנה שנייה ומעלה או תואר שני  ,שנה ראשונה ומעלה ,רפואה או מקצוע פרה
רפואי או רפואה משלימה  .כמו כן ,זכאים למלגות חברי "קרן מכבי" הלומדים
בביה"ס "מירב" לרפואה משלימה .ותק החברות בקרן מכבי לצורך קבלת
מלגה הינו  3שנים וככל שהחבר ותיק יותר ,תועדף זכאותו.
להרשמהwww.maccabi4u.co.il :
דוא"לpniot_kerenmaccabi@mac.org.il :
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חברות בארגונים
מלגת יוסף וזהבה וולקר ז"ל
קהל היעד :המועמד הנו חבר בהסתדרות העובדים הלאומית לפחות שנה ,הלומד
באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה ,או ממרכזי הדרכה והשתלמויות מקצועיות .מותנה
בחתימה על מסמך התחייבות להמשך חברות בהסתדרות העובדים הלאומית לפחות
שנה נוספת מיום קבלת המלגה.
בטרם בקשת המלגה.
גובה המלגה :עד .₪ 3,000
פעילות תמורת המלגה :ביצוע של עד  40שעות לטובת הקהילה בגופים המאושרים
ע"י העמותה.
מועד ההרשמה15/8-15/11 :בכל שנה
להרשמה:
דרך האתרwww.leumit4u.co.il :
טלפון ,03-6970381 :פקס03-6949669 :
דוא"לvaad.leumit@gmail.com :

קרן מלגות נעמ"ת
קהל היעד :סטודנטיות לתואר ראשון (החל משנה ב') או שני ,ללימודים במוסדות
מוכרים ומאושרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה ,אשר חברות בהסתדרות העובדים,
שעשו שירות לאומי או צבאי.
המלגה₪2,000 :
מועד הרשמה :אוקטובר עד סוף דצמבר
להרשמה www.naamat.org.il/milgot.php :יש לפנות לסניפי נעמ"ת ברחבי הארץ,
טלפון03-6921970 :
דוא"לnaamat@naamat.org.il :
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תכניות
לאוכלוסייה החרדית
עמותת ידידי טורנטו
קהל היעד :גברים חרדים הלומדים לתואר ראשון.

המלגה :מלגת שכר לימוד עד  ₪ 9,300לשנה בפריסה של  3שנים ,ללא פעילות
התנדבותית .קיימת אפשרות למלגות קיום ללומדים מקצועות הנדסה ,מחשבים
ומדעי הטבע.
מועד הרשמה :החל מחודש יוני.
להרשמה באתרtoar.org.il/ :
טלפון 077-801-3010 :דוא"לtoar@toar.org.il :

קרן קמ"ח
קהל היעד :גברים נשואים בגילאים  ,25-40מכל העדות והקהילות ובלבד
שמשתייכים למגזר החרדי ,ובתנאי שעומדים לפני תחילת לימודיהם.
המלגה :המלגה ניתנת לפי מבחן הכנסה לנפש ,ולכן כל אחד מקבל מלגה לפי
זכאותו ,המקסימום שניתן לקבל זה  85%מעלות הקורס \ תואר.
מועד הרשמה :כל השנה
להרשמה :ההרשמה נעשית באמצעות הטלפון 02-5378889 :משה פדר.
למידע נוסף keren-kemach.org/
פקס 077-4703361 :דוא"לrishum@kemach.org :

מלגות משרד החינוך לחרדים
קהל היעד :סטודנטים חרדים (גברים ונשים) לתואר ראשון במוסדות מוכרים
להשכלה גבוהה ,למעט מכללות לחינוך ,והמנהל מערכת לימודים נפרדת לגברים
ולנשים.
המלגה :עד  33%מגובה שכר הלימוד .ניקוד על בסיס מצב סוציואקונומי.
מועד הרשמה :כל השנה ,בהתאם לפרסום מחלקת המלגות של המכללה
טלפון 02-6469825 :פקס 02-6469809 :דוא"לmilgot@mcy.org :
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תכניות
לאוכלוסייה החרדית
תוכנית חלמי"ש  -חרדים לומדים מקצועות ישימים
קהל היעד :חרדים אשר נכנסו לתוכנית לפני תחילת הלימודים .קבלה ללימודים
האקדמיים במקצוע ובמוסד המבוקשים ,מותנית בעמידה בכל הקריטריונים האקדמיים
ובציון פסיכומטרי ,כנדרש מכל סטודנט אחר .התלמידים הינם לרוב ללא ידע בסיסי
במתמטיקה ואנגלית ומתחילים את דרכם בתוכנית במסגרת קדם מכינה ומכינה.
המלגה :מימון מלא של שכר הלימוד עד לסיום התואר ,תשלום מלגת סיוע חודשית,
מימון שיעורי עזר ,הענקת מחשב נישא ,סיוע במעונות.
מועד הרשמה :מותנה ברישום למוסד הלימודים אשר מוגש בזמן הקבלה למוסד
אתרatidim.org/program/chalamish :
טלפון 09-9505027 :פקס09-9505028 :

בני אפרים -קרן מלגות לבני ישיבות ההסדר
קהל היעד :אדם שמצליח בלימודים (לאו דווקא מצטיין) וזקוק למלגה.
אדם שלומד לתכלית כדי לשרת את הציבור (רב ,מורה וכו').
גובה המלגה .₪ 1000 :מחולקת לקראת פסח.
הרשמה :חודשים ינואר  -מרץ
טלפון( 03-6738913 :מר שלמה אריאל)
פקס03-6731050 :

קרן מלגות על שם אסתר ואלחנן קלוזנר
קהל היעד :בני ישיבות  /אברכים בעלי  5ילדים לפחות ניתנת פעמיים בשנה בפסח
ובראש השנה.
גובה המלגה₪ 4,500 :
להרשמה :שולחים בקשה למספר הפקס
טלפון ,03-6850610 :פקס03-6850038 :
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סטודנטים
בעלי צרכים מיוחדים
קרן נכי צה"ל
קהל היעד :סטודנטים נכי צה"ל חברי ארגון נכי צה"ל (ילדים להורים נכי צה"ל) שאינם
מקבלים מימון שכ"ל
ממשרד הביטחון (במידה והמימון חלקי ניתן להגיש בקשה למלגה על
ההפרש).
גובה המלגה :ניתנת בסיום כל שנת לימודים ומשתנה (עפ"י אחוזי נכות).
להרשמה :ניתן למצוא את טפסי הבקשות למלגה במחוז אליו משויך החבר.
טופס להגשת מלגהwww.inz.org.il/DOCS/milgatazer1.pdf :
טלפון , 03-6461612 :איש קשר :אליסה רוזנטל
עמותת על"ה  -לקידום הסטודנטים העיוורים והדיסלקטים
קהל היעד :סטודנטים עיוורים וכבדי ראייה ,בעלי תעודת עיוור.
להרשמה :פניה לעמותה ,טל – 02-5883284 :איש קשר יפעת (עו"ס)
02-5882155
דוא"לyifatn@savion.huji.ac.il ;lcb@savion.huji.ac.il :

מועד הרשמה :לברר טלפונית
קרן מלגות ע"ש פאלינה וד"ר אברהם ברגמן ז"ל
קהל היעד :סטודנטים הלוקים בנכויות הנובעות משיתוק מוחין או נכויות פיזיות (ברמה
של שריר /עצב /שלד) ,הלומדים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה לתואר ראשון /שני/
שלישי.
גובה המלגה :מלגה ממוצעת₪ 5,000 - 3,001 :

מועד הרשמה :מיוני -עד ה 15 -בספטמבר.
להרשמהwww.ilan-israel.co.il :
דוא"לilan@ilan-israel.co.il :
טלפון , 03-5248141 :פקס03-5249828 :
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מלגות
לפי ארץ מוצא
המנהל לסטודנטים עולים  -אקדמיה בראש שקט
קהל היעד :סטודנטים שאינם ילידי ישראל ,סטודנטים בני עולים או תושבים חוזרים.
בני הקהילה האתיופית או הקווקזית שנולדו בארץ או בחו"ל וכן כל עולה חדש עד 10
שנים מיום עלייתו,
בנוסף נדרש. :תעודת בגרות מלאה או תעודת סיום מכינה ,קבלה ללימודים ,תוך שנה
מסיום המכינה ,או תוך שנה מסיום השרות הצבאי/לאומי .לימודי תעודה או הנדסאים
עד גיל  .28לתואר שני עד גיל .40
המלגה :מימון שכר לימוד (ע"פ מספר שנות הלימוד התקניות) ומלגת קיום בסך 600

ש"ח לתקופה של  9חודשים כל שנה (מלגת קיום רק ליוצאי אתיופיה).
פעילות תמורת מלגה :כל סטודנט המקבל מלגה ממנהל הסטודנטים חייב בשח"ק:
שרות חברתי קהילתי ,מסגרת השעות תלויה בגובה המלגה (התנדבות רק בשנה
השלישית ללימודים בהיקף של  120שעות בשנה).
מועד הרשמה:
.1לקבלת סיוע לסמסטר א' יש להגיע לא יאוחר מ 15-בדצמבר בכל שנה.
 .2לקבלת סיוע לסמסטר ב' יש להגיע לא יאוחר מ 15-ביוני בכל שנה.
 .3לקבלת סיוע לסמסטר קיץ יש להגיע לא יאוחר מ 15-באוגוסט בכל שנה.
להרשמהwww.studentsolim.gov.il :
אימייל Students@moia.gov.il :טלפון( 04-8631147/8 :חיפה)
קרן לסטודנטים עולים בודדים ונזקקים של הסוכנות היהודית
קהל היעד :סטודנטים עולים חדשים בודדים (מי שעלה לארץ משנת  2001ואילך ושני
הוריו אינם גרים בישראל).
המלגה1,350$ :
להרשמהwww.jewishagency.org/JewishAgency/Hebrew/Home :
טלפון02-6202727 02-6202860 :
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מלגות
לפי ארץ מוצא
קרן היאס
קהל היעד :סטודנטים עולים מכל מדינה בעולם החל מתאריך  1.1.2005וכן
סטודנטים שעלו מאתיופיה החל מתאריך  ,1.1.1990שסיימו לפחות סמסטר

לימודים אחד ויתרת לימודים של שנה אחת לפחות .עדיפות על בסיס מצב סוציו
אקונומי.
מועד הרשמה :אוגוסט 2017
להרשמהwww.hias.org.il :
את הבקשה למלגה יש להגיש רק דרך האתר
טלפון03-6911322/3 :
דוא"לmelagot@hias.org.il :
קרן לה"ר לסטודנטים עולים
קהל היעד :סטודנטים עולים עד  10שנים בארץ שאינם זכאים למלגה ממנהל
הסטודנטים או הזכאים לסיוע חלקי (עד  50%שכ"ל) ממנהל הסטודנטים ,עד גיל 35
הלומדים לתואר ראשון ומלאו חובת שח"ק.
מועד ההרשמה :החל מאוגוסט.
להרשמה :יש לעקוב אחרי הפרסומים בלוחות המודעות באוניברסיטאות ,ולהגיש
את בקשת המלגה בצירוף האישורים למשרדי מנהל הסטודנטים במחוז.
מלגות נוספות לעולים באתר יחידת המלגות של הסוכנות היהודית
הסוכנות היהודית מפעילה מספר מלגות לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה
גבוהה בישראל .המלגות מיועדות לקהלי יעד מגוונים ומוענקות בדרך כלל בתמורה
לביצוע פעילות התנדבותית בקהילה.
מלגות שההרשמה אליהן פתוחה ניתן למצוא באתר.
www.jewishagency.org
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מלגות
לפי ארץ מוצא
ארגון עולי מרכז אירופה
קהל היעד :סטודנטים ממוצא מרכז אירופאי – מארצות דוברות גרמנית ,החל מהשנה
השנייה ללימודי תואר ראשון .תינתן עדיפות לסטודנטים העוסקים בנושאים הקרובים
לפעולותיו ולמטרותיו של הארגון ולמורשת העלייה החמישית.
המלגה( ₪ 3,000-7,000 :בהתאם לקריטריונים אישיים) ,תמורת  50שעות התנדבות
למען ארגון יוצאי מרכז אירופה ובהשתתפות בטקס הענקת המלגות .המלגה ניתנת באופן
חד פעמי.
מועד הרשמה :דצמבר -ינואר .להתעדכן באתר.
להרשמה melagot.irgun-jeckes.org :טפסי והוראות הרישום באתר.
טלפון03-5164461 :
דוא"לinfo@irgunjeckes.org :
איגוד יוצאי ליטא
קהל יעד :סטודנטים ממוצא ליטאי חברי האיגוד בוגרי שירות צבאי .יש
להציג אישור לימודים.
פעילות תמורת המלגה :יש להגיש עבודה.
מועד הרשמה :כל השנה
להרשמה :יש לפנות טלפונית.
טלפון 03-6964812 :פקס03-6954821 :
דוא"לlitjews@bezeqint.net :
האגודה לטיפוח חברה ותרבות מורשת יהדות תימן
האגודה מעניקה מידי שנה מלגות לסטודנטים הלומדים באוניברסיטאות ובמכללות
בישראל .הבקשות למלגה נבחנות על ידי ועדה מיוחדת של האגודה שחברים בה אנשי
אקדמיה ואנשי ציבור.
הקריטריונים לקבלת המלגה הם :רקע סוציואקונומי ומצוינות אקדמית.

כמו כן ,יש אפשרות לקבל מלגה לתארים מתקדמים.
יצירת קשר:
טלפון09-8331325:
אתר המלגהwww.teman.org.il :
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מלגות
לפי ארץ מוצא
קונגרס יהודי בוכרה העולמי
קהל היעד :סטודנטים יוצאי בוכרה הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה
לתואר ראשון בשנה ראשונה.
מועד ההרשמה :עד סוף אוקטובר
המלגה :גובה המלגה משתנה משנה לשנה.
להרשמה( :להתקשר או לשלוח מייל)
טלפון( 03-6124322 :שלוחה -1סיגל)(03-6330550 /מוריה)
דוא"לbuchara770@gmail.com :
קרן רש"י
קהל היעד :סטודנטים לאחר שרות צבאי/לאומי ,אמהות חד הוריות ,יוצאי
אתיופיה ,יוצאי קווקז ,דרוזים וילידי הארץ בעלי צרכים כלכליים מובהקים,

אשר לומדים במכללות בפריפריה ,בוגרי כפרי נוער ופנימיות צעירים וצעירות
מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית במצב סוציו אקונומי נמוך ללא עורף
משפחתי מוכח.
המלגה ₪ 10,000- 7,500 :מלגת קיום ו ₪ 2,300-לצורך שיעורי עזר
והעשרה ,בתמורה לשעות פעילות בקהילה.
מועד הרשמה :מתפרסם בכל מוסד ע"י רכז התוכנית בדיקאנט הסטודנטים.
להרשמהhttp://www.rashi.org.il :
katzir@rashi.org.il
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מלגות
לפי ארץ מוצא
קרן קציר  -רקאנטי לסטודנטים יוצאי אתיופיה וקווקז
קהל היעד :סטודנטים יוצאי אתיופיה וקווקז ,שנה א' בתואר ראשון או שני
בשנה"ל תשע"ד ,בוגרי שירות צבאי סדיר מלא או שירות לאומי ,מצב סוציו
אקונומי בינוני-נמוך.
המלגה :מלגות קיום בגובה  ₪ 5,000ושיעורי עזר והעשרה בגובה .₪ 2,300

בתמורה לפעילות חברתית בהיקף של  4שעות שבועיות.
מועד הרשמה :מתפרסם במסגרת מוסד ,בשרדי האוניברסיטאות והמכללות
השונות
להרשמה :יש לפנות למשרדי האוניברסיטאות והמכללות באופן אישי.
טפסים להרשמה ניתן לקבל במדור למעורבות חברתית באוניברסיטאות
ובמכללות השונות.
www.rashi.org.il
מלגת טבקה לסטודנטים למשפטים
קהל היעד :סטודנטים למשפטים יוצאי אתיופיה שלומדים בתוכנית מלאה
לפחות  3ימים בשבוע במוסדות המוכרים ע"י המל"ג והתחילו בשנת
הלימודים תשע"ו את שנת לימודיהם הראשונה או השנייה.
המלגה ₪ 6,500 :ומעלה.
מועד ההרשמה :מועד אחרון להגשה .10.4
להרשמה :מידע נוסף ניתן למצוא בדף הפייסבוק ,באתר האינטרנט או בפנייה
במייל לקבלת טפסי הרשמהwww.tebeka.org.il .
דוא"ל( milgotmaitar@tebeka.org.il :בשורת הנושא
יש לכתוב :מועמדות למלגת משפטנים יוצאי אתיופיה)
טלפון( 072-2424622 :אביבית קבדה)
כתובת :טבקה -משפט וצדק לעולי אתיופיה רחוב הרצל  ,30ת.ד ,15652 :ראשל"צ
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מלגות
לפי ארץ מוצא
ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה
קהל היעד :סטודנטים יוצאי אתיופיה הלומדים באחת מחמש האוניברסיטאות,
בבתי הספר לסיעוד ,סטודנטים למקצועות יישומיים במכללות .החל משנת
הלימודים השנייה לתואר ראשון ,בעלי ממוצע  75ומעלה .סטודנטים לתואר
שני שקיבלו את המלגה בתואר הראשון.
מועד הרשמה :כל שנת הלימודים.
להרשמה :לשוחח עם יהודית ,טל'02-6245104 :
למלא את הטופס בכתובתwww.nacoej.org/pdf/hebrew.pdf :
דוא"לnacoej@netvision.net.il :
כתובת :רחוב אגריפס  42ירושלים 94301
קידום המצוינות בקרב יוצאי אתיופיה בישראל  -תוכנית מעוף

קהל היעד :יוצאי אתיופיה ,בוגרי שירות צבאי או לאומי המצטיינים בתחומים
שונים כגון אומנות ,ספורט ופעילות חברתית.
המלגה :בין  ₪ 8,000 -2,000בהתאם לחבילת הסיוע הנדרשת.
בתמורה לשעות פעילות בקהילה.
מועד ההרשמה :כל השנה.
להרשמה :יש ליצור קשר טלפוני עם העמותה.
דוא"לadmin@ariela.org.il :
טלפון08-9367030 :
פקס08-9367033 :
כתובת :רחוב גולדה מאיר  ,3בניין לב הניצן (קומה  ,)2פארק המדע נס ציונה,
74036
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מלגות
לפי ארץ מוצא
מענקי  Fulbright Outreachללימודים מתקדמים
קהל היעד :חמישה מענקים לסטודנטים יוצאי אתיופיה מצטיינים המתכננים להתחיל
את לימודיהם לתואר שני או שלישי באוניברסיטה אמריקאית בסמסטר הסתיו של
השנה האקדמית .2019 - 2018
המלגה :מענקים המכסים את שכר הלימוד ,האגרות הנלוות והוצאות קיום לשנתיים
הראשונות לכל היותר של תכנית לימודים בארצות הברית.
מועד הרשמה 1 :בדצמבר ועד 15במרס בכל שנה.

להרשמהfulbright.org.il/he/?page_id=999 :
טלפון 03-5172131 :שלוחה 204
דוא"לsmattar@fulbright.org.il :

תכנית אתגרית המשלבת לימודים אקדמיים יוקרתיים עם התמחות
בגישור בין תרבותי במרכז האקדמי רופין
קהל היעד :מועמדים יוצאי אתיופיה בעלי כושר מנהיגות ,המחויבים לתרום
למען הקהילה .בוגרי שירות צבאי /לאומי מלא ,מועמדים עד גיל  26ועד 5
שנים לאחר השחרור מצה"ל .בעלי תעודת בגרות מלאה או בגרות חלקית.
מועד הרשמה :כל השנה.
להרשמה :יש לשלוח קורות חיים ותעודת בגרות לפקס או למייל.
למידע נוסף ניתן לפנות לטקלה מקונן 09-8983859
פקס09-8983860 :
דוא"לhadmar@ruppin.ac.il :
מלגות נוספות לעולי אתיופיה באתר האגודה הישראלית ליוצאי אתיופיה:
www.iaej.co.il/

49

מלגות
לפי ארץ מוצא
קרן מכבים ליוצאי איראן
קהל היעד :סטודנטים עד גיל  ,30אשר לומדים לתואר אקדמי בתכנית לימודים
מלאה ,שירות צבאי או לאומי (למעט במקרה של עולים חדשים או פטור מסיבות
רפואיות) ,הכנסות ההורים או סטודנט/ית ובן/ת זוג עד  ₪ 12,000ברוטו ,מוצא
איראני  -עדיפות לעולים מאיראן ולאחר מכן לצאצאים של עולי איראן מדור ראשון
ושני.
מועד הרשמה :מינואר עד מרץ
להרשמהwww.maccabim.org :
טלפון03-7447887 :
מיילinfo@maccabim.org :
כתובת :קרן מכבים ,ת.ד 39028 .תל אביב 61390
קרן יהושע סלטי
קהל היעד :סטודנטים מצטיינים ממוצא ספרדי ,טורקי ,יווני ,בולגרי או יוגוסלבי
ובעלי רקע סוציו אקונומי מתאים ,אשר לומדים באוניברסיטה החל משנת הלימודים
השנייה לתואר הראשון בתחומים הבאים :מדעים מדויקים ,מדעי החיים ,מדעי
החברה ,מדעי הרוח ,משפטים ,רפואה ,יהדות ואמנויות .עדיפות תינתן לסטודנטים
הממשיכים ללימודי תארים מתקדמים וכן לסטודנטים שמוצאם בארצות דוברות
לדינו.
המלגה.₪ 2500 :
מועד הרשמה :החל מ 1-בינואר ועד ה 1-במאי בכל שנה.
להרשמה www.saltifoundation.org :או irene@metronet.co.il
טלפון054-7719202 ,09-8658858 :
דוא"לinfo@saltifoundation.org :
פקס09-8657381 :
כתובת :קרן סלטי ת”ד  396רישפון 46915
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מלגות
לפי ארץ מוצא
ארגון הגג של יוצאי איראן
קהל היעד :סטודנטים יוצאי איראן בעלי מצב כלכלי קשה  /תושבי יישובי ספר /
סטודנטים מצטיינים.
המלגה ₪ 2,000-4,000 :לשנה
מועד הרשמה :ינואר
להרשמה :טל´ 03-6815581 :פקס03-6817874 :
קרן לקידום החינוך ליוצאי עיראק בישראל
קהל היעד :יוצאי עיראק עד דור שלישי הלומדים לקראת תואר ראשון /שני /דוקטורט.
המלגה :הלוואה ללא ריבית בסכום של .$1000-800
מועד הרשמה :תחילת אוקטובר עד סוף דצמבר.
להרשמה :על הסטודנט ליצור קשר עם הקרן בטלפון 03-7517161
איש קשר :אורלי.

דוא"לkidom33@017.net.il :
כתובת :ז'בוטינסקי  ,33מגדל התאומים  ,1רמת גן .52511
ארגון בני ברית ישראל  -לשכת יוסף נייגו
קהל היעד :סטודנטים יוצאי טורקיה עד  3דורות ,הלומדים לתואר ראשון בלבד,
באוניברסיטאות בשלוחות של האוניברסיטאות בלבד ,שאחד מהוריהם ממוצא טורקי על
בסיס מצב סוציו-אקונומי.
מועד הרשמה :יש להתעדכן באתרhttp://www.bnaibrith.org.il/scholarship.asp :
להרשמה :יש למלא את הטופס באתר ולשלוח אותו לכתובת הרשומה.
טלפון ,054-4688348 :איש קשר אטל שפרוט
כתובת :בני ברית ישראל לשכת יוסף נייגו ,אטל שפרוט ,ת.ד  ,39637ת"א.
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מלגות
לפי ארץ מוצא
קרן מיכאל צ'רנוי
קהל היעד :סטודנטים דוברי רוסית שלומדים בתחומי מדעי הרוח והחברה .המלגה מיועדת
לעולים ותיקים מחבר העמים לשעבר ,שביכולתם לתמוך במשפחות העולים החדשים ,להוות
צינור מקשר ולהקל מעט על קליטתם.
פעילות תמורת המלגה :הסטודנטים יתרמו מזמנם שעה שבועית או יותר.
דוא"לmail@cherfund.org :

טלפון03-5166016 , :
פקס03-5161078 :
כתובת :רח' קאופמן  ,2תל אביב.68012 ,
התאחדות יוצאי טורקיה בישראל
קהל היעד :סטודנטים בנים לעדה הטורקית בארץ /יוצאי טורקיה .על בסיס מצב
סוציו-אקונומי .לשם קבלת המלגה יש צורך בטופס בקשה ובהמלצה.
מועד הרשמה :אוקטובר עד סוף מרץ.
להרשמה :טל' 03-6582936 :פקס.03-6573894 :
כתובת :רחוב רוטשילד  ,24ת.ד,3362 .בת ים.59133 ,
הפדרציה הציונית הדרום אפריקאית
קהל היעד :כל סטודנט שלומד לתואר או ללימודי תעודה .עדיפות
ליוצאי דרום אפריקה.
המלגה ₪ 5,500 :בתמורה להשתתפות בתוכנית פר"ס בהיקף של  3שעות שבועיות.
מועד הרשמה :יולי אוגוסט,
להרשמה :באתר www.telfed.org.il
טלפון 09- 7446110 :שלוחה 204
דוא"לpras@telfed.org.il :
פקס09-7446112 :
כתובת :תלפד -לידי סוזן שרון ,רחוב שברץ  19/1רעננה43212 .

52

מלגות
לפי ארץ מוצא
התאחדות יוצאי הודו בישראל
קהל היעד :סטודנטים יוצאי הודו ,לאחר שירות צבאי או לאומי במצב סוציו -אקונומי
נמוך .הערה :יש לצרף למכתב הבקשה תיאור מצב משפחתי ,אישורים על שירות צבאי
או לאומי ,אישור תשלום שכ"ל ,אישור לימודים ותלושי משכורת של ההורים.
מועד הרשמה :כל השנה
להרשמה :לשלוח מכתב להתאחדות עולי הודו.
כתובת :התאחדות עולי הודו ,הפלמ"ח  10נתניה .42249
איגוד יוצאי סין בישראל
קהל היעד :עולים מסין ,עולים מרוסיה שמוצאם מסין ,שירות צבאי או שירות לאומי
מלא.
מועד הרשמה :אוגוסט עד ה15.10-
להרשמה :טלפון 03-5171997 :דוא"לigud-sin@013.net :
www.jewsofchina.org
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אתרי מלגות נבחרים
התאחדות הסטודנטים
www.nuis.co.il/

לימודים בישראל
www.universities-colleges.org.il

לימודים אינפו
www.limudim-info.co.il

מדריך המלגות השלם
www.milgot.org.il

היחידה להכוונת חיילים משוחררים
www.hachvana.mod.gov.il

פורטל השירותים והמידע הממשלתי
www.gov.il/firstGov/topNav/Audience/AStudents

משרד החינוך התרבות והספורט
cms.education.gov.il

יורם לימודים
yoram.walla.co.il
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קריירה לאקדמאים
חדש במרכז צעירים!! חדש במרכז צעירים!!

תכנית מנטורינג – לאקדמאים צעירים
למצוא עבודה כצעיר ללא ניסיון תעסוקתי קודם זו משימה מורכבת.
נכון להיום ,אקדמאים מוכשרים בתחילת הדרך מתקשים להשתלב בתעסוקה
הולמת והולכים לאיבוד בדרך.
באמצעות מודל העבודה הייחודי של תכנית המנטורינג שלנו תוכלו לרכוש
מיומנויות שונות הנדרשות לצורך קבלה לעבודה ולהנות מליווי אישי של
מנטורים שהינם דמויות מפתח במשק הישראלי.
תמיכה ייחודית זו תעלה משמעותית את הסיכוי שלכם לא רק להתברג למשרות
איכותיות ההולמות את השכלתכם ,אלא אף להחזיק בהן ולהצליח לאורך זמן.
מהם תחומי המנטורינג?
• הכרות עם יום העבודה והמשימות האופייניות למשרות בתחום התמחותכם.
• מתן מידע אודות שוק העבודה.
• חשיפה למגוון אפשרויות התעסוקה וההתמקצעות.
• ליווי אישי ומתן מענה לתהיות ,שאלות וצרכים ייחודיים של המשתתף.
מהו תהליך המנטורינג? צמדי מנטור – נועץ יעבדו במשותף במסגרת תוכנית
עבודה שתקבע במשותף ,תוך לווי וסיוע של המרכז .כל צימוד ייעשה מתוך
כוונה לענות ,ככל האפשר ,על רצונות ,שאיפות וצרכי הנועץ ,ותוך התאמה
מקצועית ואישית.
מה משך התהליך? כ 10-חודשים
מי יכול להצטרף? סטודנטים בשנה אחרונה ללימודים ואקדמאים שסיימו
לאחרונה לימודים.
לפרטים :חיה רודוי – אחראית תחום מנטורינג לאקדמאים04-8581406 ,
מיילacademytc7@gmail.com :
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פרויקטים ופעילויות
למלגאים כתרומה לקהילה
מרכז צעירים טירת כרמל
ראש תחום מעורבות חברתית ומלגאים  -ריכוז צוות מלגאים ,הדרכות,

הובלת פעילות צעירים בתחום המעורבות החברתית.
השכלה על סף ביתך  -יציאה לשכונות ,חשיפת המרכז בפני התושבים
והכוונתם למרכז.
לווי ומעקב  -מעקב טלפוני אחר הפונים למרכז.
שיווק  -שווק וחשיפת המרכז ופעילותו בפני קהל היעד של המרכז.
אדמיניסטרציה ,תמיכה ופרויקטים  -עבודת משרד ,בניית

מאגר נתונים ותמיכה טכנית.
פעילים למעורבות חברתית  -ייזום פרויקטים והפעלתם.
המחלקה לשירותים חברתיים
פרויקט חונכות ,מועדוני נוער ,פעילות במרכז יום לקשיש ,מרכז הנוער,
מועדוניות.
מרכז להב"ה -סיוע לתלמידים בקורסי המחשב.
מרכז הפעו"ט -העשרה ,פעילות וטיפול לגיל הרך.
פרויקט עתיד בטוח של מחלקת הנוער  -העברת סדנאות והדרכות לבני
נוער.
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מעורבות חברתית לצעירים
משקיעים בקהילה
עם הבנייה החדשה ,והגדילה הדמוגרפית הצפויה להכפיל את אוכלוסיית
טירת כרמל ,מרכז צעירים שם דגש מיוחד על עבודה עם המשפחות
הצעירות החדשות וקליטתן המיטבית בהיבט של יזמות ,קריירה,
ומעורבות חברתית ,לפיתוח קהילה צעירה וחזקה.
קבוצת פעילים ה"חוה האקולוגית"
קבוצת פעילים בעלי חזון השואפים להקים בטירת כרמל חוה אקולוגית
אורבנית ,מקום מפגש למשפחות חדשות וותיקות ,אשר תכלול גידולים
חקלאיים ,פינת חי ,סדנאות ואירועים קהילתיים .בנוסף תהווה מרכז
ליזמות וחדשנות.
צעירים מובילי תרבות –"סובב טירת כרמל"
תמיד אמרו שאתם מנהיגים מלידה ויזמים מבטן? חולמים לשנות
ולהשפיע? יש לכם איפה ויש עם מי :אנו מחפשים מנהיגים לעתיד ,בגילאי
 20-35שרוצים לפעול לקידום תחום התרבות לצעירים .אנחנו ניתן את
הכלים ואתם תוכלו להכניס עניין לחיי הצעירים בעיר.
הפעילות הראשונה – סיור סובב טירת כרמל והפנינג קהילתי.
אם אתם צעירים עם רצון לשנות ולהשפיע ,בואו ותצטרפו אלינו!
לפרטים ולהצטרפות בתחום מעורבות חברתית במרכז ,ניתן לפנות לרכזת
מעורבות חברתית ,שרון באום ,טל,04-8581406 .
meoravuthon@gmail.com
,
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מרכז צעירים טירת כרמל

שלל העשייה הזו לא יכול היה להתאפשר ללא שותפות אמיצה
עירונית וארצית ,המלווה את הצוות המיומן ,המחויב והיצירתי:
תודה לשותפינו העירוניים  -ראש העיר ומזכיר העיר ,מנהלי המח'
לשירותים חברתיים ,מח' החינוך ,מרכז הנוער ,מרכז להב"ה ,מרכז
הפעו"ט ,הארציים  -קרן גנדיר ,קרן גרוס ,ג'וינט ישראל ,קרן
ההזדמנות ,עמותת "שלומית" ,משרד הבטחון-היח' להכוונת חיילים
משוחררים ,שיקום שכונות ,המשרד לשיוויון חברתי ,הרווחה ,הקליטה
והמל"ג ,.והעסקיים  -חברת ביוסנס-וובסטר ,אמדוקס ,אינטל,GE ,
 ,Med1 ,ABBאלביט.

האתר שלנוwww.enoshi-tcarmel.org :
דוא"לinfo5@bthere.org.il :
כתובתנו :רח' עזרא לניאדו  , 1טירת כרמל
המרכז פתוח בימים א' – ה' ,בין השעות19:00-09:00 :
נא לתאם פגישות מראש .04-8581406 :
חפשו אותנו בFacebook-
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