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יחד עם זאת ההגשה הינה עצמאית

מה זה מלגה?
מלגה היא מענק כספי המועבר לסטודנטים לצורך מימון לימודים אקדמיים. קיימות מלגות המגיעות מגופים

ממשלתיים, קרנות פילנטרופיות, מוסדות לימוד, גופים מוניציפאליים, מועצות מקומיות ועוד. המלגות
ניתנות במספר פעימות המשתנה בין הגופים השונים.

יש לשים לב שסכום המלגה משתנה ממלגה למלגה וכך גם הדרישות לקבלתה. ישנן מלגות בהן נדרשת
התנדבות בקהילה, ישנן מלגות ללוחמים, מלגות הצטיינות, מלגות המיועדות לעולים, מלגות לפי מקום

מגורים וכו'.
לפני שנתחיל:

בחוברת המלגות תמצאו מגוון רחב של מלגות, אך לא את כולן. בחוברת ניתן למצוא מלגות שפונות למנעד
רחב של צרכים.

למה לי מלגה?  צבירת ניסיון בתחומים שונים במקביל ללימודים, מוביליות חברתית, תמיכה במהלך
הלימודים, סיוע כלכלי במהלך התואר ועוד.

 
אנו במרכז הצעירים סטארט אפ נוכל לסייע לך להכיר את עולם המלגות ולהתכונן לפני הגשת המועמדות,



יש מלגות המיועדות
לסטודנטים בשנה הראשונה
ללימודים ולשנה אחת בלבד

ויש כאלה שלכל התואר

4

חשוב להגיש מועמדות לכמה
שיותר כדי להגדיל את

הסיכויים

5
יש מלגות שלא מאפשרות

לשלב ולקבל מלגה ממקור
נוסף.

ההרשמה למרבית המלגות
מתבצעת באופן מקוון

באמצעות אתר האינטרנט של
הקרנות/תכניות או באמצעות
שליחת דואר אלקטרוני/רגיל

6

המלגות משתנות לפי מוסד
לימודים, מקצוע, מקום

מגורים, מצב סוציואקונומי,
שירות צבאי/לאומי ועוד

1
כל מלגה מעניקה סכום שונה,

חלוקת המלגה לעיתים היא
בפעימות במהלך השנה או

בפעימה אחת

2
לכל מלגה יש קריטריונים

ודרישות אחרות, חשוב לעיין
בהן לפני הגשת המועמדות

3
חשוב לדעת



צילום ת"ז כולל ספח פתוח
אישור תושב או מרשם אוכלוסין (ניתן להשיג דרך משרד הפנים)

צילום אישור שחרור משירות צבאי (תעודת הערכה) או שירות לאומי 
קורות חיים

מכתב אישי (מי אני ולמה אני פונה לקבלת המלגה)
אישור הרשמה ללימודים או אישור לימודים (ניתן להנפיק באתר של מוסד הלימודים ב"מידע

אישי" או דרך מזכירות המחלקה/פקולטה)
מערכת שעות

צילום ת"ז של ההורים עם הספח פתוח
תלושי שכר (3 חודשים אחרונים) שלך ושל ההורים או אישור מביטוח לאומי אם מקבלים קצבה

מכתבי המלצה (זה תמיד עוזר)

נמליץ לקראת הגשת המועמדות לכל המלגות להכין את המסמכים הבאים:

מומלץ לסרוק הכול ולשמור בדואר האלקטרוני בתיקייה מסודרת ונגישה

לפני ההגשה



מה זה?
המלגות מוענקות לסטודנטים המתנדבים במסגרת מיזמים חברתיים וכך נושאים את לפיד "הקבלה

והנתינה" המונח ביסוד חזון מפעל הפיס ומעבירים אותו מדור לדור. במסגרת המיזם הסטודנטים
מבצעים תרומה לקהילה בהיקף של 140 שעות לפחות, במהלך שנת הלימודים האקדמית.

המלגות מוענקות לסטודנטים, תלמידי מוסדות אקדמיים המוכרים ע"י המל"ג, כנגד שעות תרומה
לקהילה.

 ההרשמה לתכנית הינה דרך הארגונים (פירוט בעמוד הבא)

המלגה מוענקת בעבור שנת לימודים אחת בסך של 10,000 ₪ לכל מלגה, כאשר מחצית מהסכום
matching) (5,000 ₪) מוענק ע"י ארגוני מלגות ומחציתו השנייה (5,000 ₪) ע"י מפעל הפיס

מלא).
למידע נוסף >> מלגות מפעל הפיס להשכלה גבוהה

מלגות מפעל הפיס להשכלה גבוהה

https://www.pais.co.il/info/Scholarships.aspx


תכנית המתמחים - סטארט אפ

שגרירי שכונות (חושבים עושים)

כפר סטודנטים החלוץ

כפר סטודנטים האחווה

כפר סטודנטים חי בהם

כפר סטונדטים אליאסף פרץ

חינוך לפסגות

קרן אייסף

שגרירי רוטשילד

הדירות הפתוחות

המכללה הטכנולוגית

שער שיוויון

ידידים

אור לחינוך

דור לדור

ארץעיר

מדור לדור

גודמן

בוחרים מחר

בינ"ה

פר"ח

ארגונים בשיתוף עם מפעל הפיס



האגף והקרן לחיילים משוחררים

מלגת עידוד השכלה - פריפריה

גובה המלגה: שנת לימודים

ראשונה ללומדים מהפריפריה או

בפריפריה

למי מיועדת: חיילים משוחררים

או מסיימי שירות לאומי

דרישות: משוחררים עד 5 שנים

מסיום השירות, בודדים ומשרתי

מילואים עד 10 שנים, מצב

סוציואקונומי ועוד

התנדבות: אין

מידע נוסף

האגף והקרן לחיילים משוחררים

גובה המלגה: מימון מכינה קדם

אקדמית ודמי קיום. אפשרות לעד

50% משכר לימוד לתואר ראשון

למי מיועדת: חיילים משוחררים או

מסיימי שירות לאומי

דרישות: משוחררים עד 5 שנים

מסיום השירות, בודדים ומשרתי

מילואים עד 10 שנים, מצב

סוציואקונומי ועוד

התנדבות: אין

מכינות

מידע נוסף

גובה המלגה: מימון שכ"ל מלא

ודמי קיום

למי מיועדת: חיילים בודדים

דרישות: סיום שירות מלא, תואר

ראשון במוסד מוכר ע"י המל"ג,

תחילת לימודים עד שנתיים

מהשחרור, עדיפות לשנה א' ועוד

התנדבות: 130 שעות פעילות

חברתית

קרן הישג

מידע נוסף

גובה המלגה: 4,000 $ לשנה

למי מיועדת: חיילים משוחררים

לוחמים ותומכי לחימה עד 5 שנים

משנת השחרור

דרישות: סיום שירות מלא, מצב

סוציואקונומי, התחלת שנה א'/ב',

תואר ראשון במוסד מוכר ע"י

המל"ג

התנדבות: 130 שעות פעילות

חברתית

Impact

מידע נוסף

גובה המלגה: 2,500 ₪

למי מיועדת: מסיימי שירות

צבאי/לאומי

דרישות: *משתנה בהתאם

לתרומה

*מלגה זו נפתחת לסירוגין לאורך

השנים ותלויה בתרומות

האפוטרופוס הכללי

התנדבות: ללא התנדבות

 

מידע נוסף

גובה המלגה: 20,000 ₪ בשנה

למי מיועדת: מסיימי שירות

צבאי/לאומי

דרישות: יתרת לימודים של 3

שנים, עדיפות לתושבי הפריפריה

ומצב סוציואקונומי, מוסד אקדמי

מוכר ע"י קרן אייסף ועוד

התנדבות: 130 שעות פעילות

חברתית ומפגשי ליווי והכשרה

בימי שישי

אייסף

מידע נוסף

גובה המלגה: 5,500 ₪

למי מיועדת: חיילים משוחררים,

חיילים בודדים, יוצאי אתיופיה,

תושבי פריפריה גיאוגרפית, חרדים

ובני מיעוטים

דרישות: משוחררים עד 5 שנים

מסיום השירות, ניצול חלק

מפיקדון הצבאי ועוד

התנדבות: משתנה בהתאם לאופי

הפעילות

קרן גרוס

מידע נוסף

גובה המלגה: 2,500 ₪

למי מיועדת: סטודנטים בעלי

מצב סוציואקונומי נמוך,

משוחררים עד 5 שנים, עולים

חדשים, חיילים בודדים, בני

מיעוטים

דרישות: לימודים אקדמיים לתואר

ראשון או לתואר שני, למכינה

קדם אקדמית וכן ללימודי הנדסאי

התנדבות: ללא התנדבות

 מלגת אלי כהן ז"ל

מידע נוסף

גובה המלגה: משתנה

למי מיועדת: חיילים משוחררים

(עד שנתיים) מהמערך הלוחם

בחיל הים

דרישות: לימודים

אקדמיים/תעודה המוכרים ע"י

המל"ג/תמ"ת, מצב סוציואקונומי,

הצטיינות בשירות ועוד

התנדבות: 60 שעות פעילות

חברתית

 מלגת ים של השכלה

מידע נוסף

האגף והקרן לחיילים משוחררים

גובה המלגה: 2/3 משכר לימוד

אוניברסיטאי לשנה

למי מיועדת: סיום שירות מלא

כלוחם/ *אוכלוסיות מיוחדות

דרישות: ניתן לממש 3 שנים

מסיום שירות סדיר ועד סוף שנה

קלנדרית

ממדים ללימודים

התנדבות: 180 שעות התנדבות

בקהילה, או לחילופין יממשו 15

ימים מילואים פעילים במצטבר,

במהלך שנות הלימודים

*אוכלוסיות מיוחדות באתר

מידע נוסף

חיילים משוחררים/חיילים בודדים/שירות לאומי

https://www.hachvana.mod.gov.il/education/toar1/Pages/default.aspx
https://www.hachvana.mod.gov.il/education/toar1/Pages/default.aspx
https://www.hachvana.mod.gov.il/PreAcademic/Pages/choveretmechinot.aspx
https://www.hachvana.mod.gov.il/PreAcademic/Pages/choveretmechinot.aspx
https://www.heseg.com/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94
https://www.heseg.com/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94
https://fidfimpact.org/
https://fidfimpact.org/
http://www.milgot.co.il/scholarship.aspx?id=184
http://www.milgot.co.il/scholarship.aspx?id=184
https://www.isef.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D
https://www.isef.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D
https://www.gruss.org.il/blank-8
https://www.gruss.org.il/blank-8
https://www.eli-cohen.org/
https://www.eli-cohen.org/
http://www.amutayam.org.il/?CategoryID=673
http://www.amutayam.org.il/?CategoryID=673
https://www.hachvana.mod.gov.il/education/Pages/mimadim.aspx
https://www.hachvana.mod.gov.il/education/Pages/mimadim.aspx


מידע נוסףמידע נוסףמידע נוסףמידע נוסףמידע נוסף

מידע נוסףמידע נוסףמידע נוסףמידע נוסףמידע נוסף

מידע נוסףמידע נוסףמידע נוסףמידע נוסףמידע נוסף

מידע נוסףמידע נוסףמידע נוסףמידע נוסףמידע נוסף

מידע נוסףמידע נוסףמידע נוסףמידע נוסףמידע נוסף

מלגות על בסיס מוצא עדתי/דתי
עולים חדשים או דור ראשון

להשכלה גבוהה

קרן אלרוב

עולים חדשים בהתאם למה

שהוגדר באתר

HAIS
עולים חדשים 

מנהל הסטודנטים לעולים

בוגרי ישיבה או תיכון חרדי

 קרן ק.מ.ח.

חרדים באקדמיה

 ידידות טורונטו

יוצאי אתיופיה

סטארט אפ להצלחה

יוצאי אתיופיה

 מרום

יוצאי אתיופיה

 חנן עינור

יוצאי אתיופיה הלומדים

משפטים

 טבקה

יוצאי אתיופיה ויוצאי

אתיופיה

 קרן מכבים

סטודנטים ממוצא טורקי

ארגון בני ברית ישראל

סטודנטים ממוצא טורקי

 התאחדות יוצאי טורקי

סטודנטים ממוצא בוכרית

 אבוקה

סטודנטים ממוצא בוכרית

 בוכרים.קום

יוצאי עיראק

 קרן הלוואות לקידום וחיוך

יהודים עם זיקה לקהילת

דמשק

ארגון יוצאי דמשק בישראל

יוצאי קווקז

מדור לדור

סטודנטים ממוצא דרום

אפריקאי

תלפד 

סטודנטים ממוצא סיני

ארגון יוצאי מרכז אירופה הקהילות היהודיות בסין 

סטודנטים ממוצא

יהודי-ספרדי

יהושע סלטי

סטודנטים ערבים ויהודים

קרן ע"ש ויסאם חמיס

סטודנטים מוסלמים

הוואקף המוסלמי

סטודנטים דרוזים, צ'רקסיים,

בדואים ונוצרים

הקרן לידידות

סטודנטים ערבים, צ'רקסיים,

ודרוזים

אירתיקא

https://www.alrovfund.org.il/
https://www.alrovfund.org.il/
https://hias.org.il/student-grants/
https://hias.org.il/student-grants/
https://www.gov.il/he/service/online_application_administration_assistance_for_immigrant_students
https://www.gov.il/he/service/online_application_administration_assistance_for_immigrant_students
https://keren-kemach.org/%d7%9e%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%94-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%95%d7%aa%d7%aa/
https://keren-kemach.org/%d7%9e%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%94-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%95%d7%aa%d7%aa/
https://ff-yt.org/projects/%d7%97%d7%a8%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%94/
https://ff-yt.org/projects/%d7%97%d7%a8%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%94/
https://www.facebook.com/StartUpLeHatzlaha
https://www.facebook.com/StartUpLeHatzlaha
https://perach-prj.weizmann.ac.il/PerachStudent/Login/RegistrationNotOpenMarom
https://perach-prj.weizmann.ac.il/PerachStudent/Login/RegistrationNotOpenMarom
http://www.kerenaynor.org.il/default.aspx?lang=HE
http://www.kerenaynor.org.il/default.aspx?lang=HE
http://www.tebeka.org.il/news/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%A6/
http://www.tebeka.org.il/news/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%A6/
https://www.maccabim.org/
https://www.maccabim.org/
http://www.milgot.co.il/scholarship.aspx?id=94
http://www.milgot.co.il/scholarship.aspx?id=94
https://www.universities-colleges.org.il/P44596/
https://www.universities-colleges.org.il/P44596/
https://www.brit-buchara.com/-----------
https://www.brit-buchara.com/-----------
https://bucharim.com/scholarships17/?fbclid=IwAR1k1xNhcAmo1t23oTZ5kaVFO0gmEKtLKXblPaicBzwcA_qRrA6Hqk7L63E
https://bucharim.com/scholarships17/?fbclid=IwAR1k1xNhcAmo1t23oTZ5kaVFO0gmEKtLKXblPaicBzwcA_qRrA6Hqk7L63E
https://www.kerenkeducation.com/--c1w2e
https://www.kerenkeducation.com/--c1w2e
http://misham.org.il/indexe94e.html?page_id=2256
http://misham.org.il/indexe94e.html?page_id=2256
https://www.facebook.com/MidorLeDor
https://www.facebook.com/MidorLeDor
https://www.telfed.org.il/scholarships/
https://www.telfed.org.il/scholarships/
http://www.jewsofchina.org/JOC/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=84&FID=1679
http://www.jewsofchina.org/JOC/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=84&FID=1679
https://irgun-jeckes.org/%d7%9e%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%aa/
https://irgun-jeckes.org/%d7%9e%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%aa/
https://www.saltifoundation.org/--
https://www.saltifoundation.org/--
https://www.wesam-fund.org/page-4.html
https://www.wesam-fund.org/page-4.html
https://www.wesam-fund.org/page-4.html
https://www.wesam-fund.org/page-4.html
https://yedidut.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%99/
https://yedidut.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%99/
https://yedidut.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%99/
https://yedidut.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%99/
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כפרי סטודנטים בבאר שבע והסביבה

גובה המלגה: מלגת דיור ו-5,000

₪

למי מיועדת: סטודנטים לתואר

ראשון

עשייה חברתית: פעילות חברתית

בהיקף של 4 שעות בשבוע.

השתתפות באירועי הכפר

איילים

מלגות על בסיס מאפיינים חברתיים

גובה המלגה: 10,000 ₪

למי מיועדת: סטודנטים לתואר

ראשון

עשייה חברתית: 150 שעות פעילות

חברתית בקהילה, השתתפות

באירועי הכפר ובסדנאות

שחר - החלוץ

גובה המלגה: 10,000 ₪ לשנה

ואפשרות למגורים בהנחה

בשכונת י"א

למי מיועדת: סטודנטים תושבי

העיר באר שבע

עשייה חברתית: 4 שעות פעילות

חברתית בשבוע והשתתפות

בשבת בכפר אחת לחודש ונוסף

אירועים קהילתיים ויזמות

בני עקיבא

גובה המלגה: 10,000 ₪ לשנה

למי מיועדת: סטודנטים מוכרים

ע"י המל"ג

עשייה חברתית: 150 שעות פעילות

חברתית בקהילה, השתתפות

באירועי הכפר ולקיחת חלק פעיל

בצוות הכפר

כפר האחווה הסטודנטיאלית

גובה המלגה: בין 4,000 ₪

ל-12,480 ₪

למי מיועדת: סטודנטים לתואר

ראשון/הנדסאי/מכינות קדם

אקדמאיות, על בסיס

סוציואקונומי

עשייה חברתית: ללא התנדבות

מלגת משרד החינוך

גובה המלגה: משתנה

למי מיועדת: חברי ארגון נכי צה"ל,

סטודנטים במוסד אקדמי

עשייה חברתית: ללא התנדבות

קרן נכי צה"ל

גובה המלגה: 2,500 ₪ (משתנה)

למי מיועדת: בעלי אזרחות

ישראלית, מסיימי שירות

צבאי/לאומי, מצב סוציואקונומי,

יתרון לתושבי אור יהודה ועוד

עשייה חברתית: ללא התנדבות

מלגת קזז דלאל

הקרן רוצה לסייע לעשות צעד

משמעותי, כזה שיאפשר למבקש

להיחלץ בכוחות עצמו מהמבוי

הסתום ומעגל המצוקה. הבקשה

נבחנת לפי מצב סוציואקונומי

ופרמטרים של הקרן. התרומות

מועברות ישירות לגוף דרכו האדם

מבקש לממש את התרומה

(לדוגמא: מוסד לימודים).

קרן פסיפס

גובה המלגה: 1,000 ₪

למי מיועדת: תושבי העיר באר

שבע ב-5 שנים האחרונות לפחות,

מצב סוציואקונומי ועוד

עשייה חברתית: ללא התנדבות,

חובה השתתפות בטקס חלוקת

המלגה

המלגה העירונית באר שבע

https://www.ayalim.org.il/
https://www.ayalim.org.il/
https://hechalutz.com/programs/student/
https://hechalutz.com/programs/student/
https://bneiakiva.org.il/kfarim/
https://bneiakiva.org.il/kfarim/
https://www.achvalgbt.org.il/jobs
https://www.achvalgbt.org.il/jobs
https://loans.education.gov.il/
https://loans.education.gov.il/
https://www.inz.org.il/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%91%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/
https://www.inz.org.il/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%91%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/
http://www.kd-fund.org.il/
http://www.kd-fund.org.il/
http://psifas.org/
http://psifas.org/
https://www.facebook.com/MERKAZSTARTUP
https://www.facebook.com/MERKAZSTARTUP
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גובה המלגה: בין 8,000 ₪ ל-11,000

₪

למי מיועדת: סטודנטים לתואר

ראשון ושני

דרישות: סטודנטים מתגוררים

באשדוד, באר שבע וערד

התנדבות: 6 שעות שבועיות

בפעילות חברתית, ניהול פעילות

שבועית של הסניף ועוד

אור לחינוך

מלגות על בסיס מעורבות חברתית
גובה המלגה: 10,500 ₪

למי מיועדת: מסיימי שירות

צבאי/לאומי עד 5 שנים וניצול

8,000 ₪ מהפיקדון

דרישות: סטודנטים לתואר מוכר

ע"י המל"ג ועוד ו-12 שעות לימוד

בשבוע

התנדבות: התמחות ו-200 שעות

פעילות חברתית בשנה בתחומים

שונים

תכנית המתמחים - סטארט אפ

גובה המלגה: 10,500 ₪

למי מיועדת: מסיימי שירות

צבאי/לאומי עד 5 שנים וניצול

8,000 ₪ מהפיקדון

דרישות: סטודנטים לתואר מוכר

ע"י המל"ג ועוד ו-12 שעות לימוד

בשבוע

התנדבות: 200 שעות במתן שירות

וקבלה במרכז הצעירים סטארט

אפ

תכנית המלגאים - סטארט אפ

למי מיועדת: סטודנטים לתואר

ראשון/שני/הנדסאי/הוראה

דרישות: אזרחות ישראלית,

סטודנטים במוסד מוכר ע"י המל"ג

או הנדסאי מוכר ע"י מה"ט

*אפשרות למענק ע"ס 2,600 ₪

למשרתי 10 ימי מילואים לפחות

מלגת פר"ח

גובה המלגה: בין 5,200 ₪

ל-10,000 ₪

התנדבות: בין 120-200 שעות

 

למי מיועדת: סטודנטים לתואר

ראשון

דרישות: זיקה להדרכה והוראה עם

ילדים

התנדבות: 130 שעות פעילות

חברית במסגרת שיעורים

לתלמידי בית ספר

חינוך לפסגות

גובה המלגה: בין 5,000 ₪

ל-10,000 ₪

גובה המלגה: 20,000 ₪

למי מיועדת: סטודנטים לתואר

ראשון

דרישות: יתרת לימודים של 3

שנים, עדיפות לסטודנטים

מהפריפריה עם ניסיון התנדבותי או

תעסוקתי

התנדבות: פעילות חברתית

במהלך הנשה

שגרירי רוטשילד

גובה המלגה: 8,000 ₪

למי מיועדת: סטודנטים לתואר

ראשון ושני

דרישות: עדיפות לסטודנטים

לתחומי מנהל

עסקים/כלכלה/תעשייה

וניהול/חינוך/עבודה סוציאלית

התנדבות: 120 שעות פעילות

חברתית

מנהיגות עסקית צעירה

גובה המלגה: משתנה

למי מיועדת: סטודנטים לתואר

ראשון ושני

דרישות: יתרת לימודים של

שנתיים לפחות

התנדבות: 6 שעות מעורבות

חברתית בשבועת בקידום יזמים

קהילתיים ועוד

בוחרים מחר

גובה המלגה: משתנה

למי מיועדת: סטודנטים לתואר

ראשון ושני

דרישות: יתרת לימודים של

שנתיים לפחות

התנדבות: 6 שעות מעורבות

חברתית בשבועת בקידום יזמים

קהילתיים ועוד

ידידים

https://www.facebook.com/MERKAZSTARTUP
https://www.facebook.com/MERKAZSTARTUP
https://www.facebook.com/MERKAZSTARTUP
https://www.facebook.com/MERKAZSTARTUP
https://perach-prj.weizmann.ac.il/PerachStudent/Login/RegistrationNotOpen
https://perach-prj.weizmann.ac.il/PerachStudent/Login/RegistrationNotOpen
https://www.e4e.org.il/%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%95/%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D/
https://www.e4e.org.il/%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%95/%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D/
https://www.ore.ngo/
https://www.ore.ngo/
https://rothschildcp.com/
https://rothschildcp.com/
https://www.jewishagency.org/il/choosing-tomorrow/
https://www.jewishagency.org/il/choosing-tomorrow/
https://www.yedidim.org.il/
https://www.yedidim.org.il/
https://www.ybl.org.il/scholarships
https://www.ybl.org.il/scholarships
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גובה המלגה: בין 6,000 ₪

ל-10,000 ₪

למי מיועדת: סטודנטים

דרישות: ניסיון בהדרכה (עם נוער

יתרון נוסף), זמינות אחר הצהריים

וניידות

התנדבות: 100 שעות הכשרה

והדרכת נוער ליזמות חברתית

ומניעת אלימות

עתיד בטוח

מידע נוסף

גובה המלגה: בין 6,500 ₪ ל-9,750

₪

למי מיועדת: מוסד המוכר ע"י

המל"ג

דרישות: משתנה בהתאם לתפקיד

התנדבות: מגוון תפקידים

האחווה הסטודנטיאלית הגאה

מידע נוסף

גובה המלגה: 12,000 ₪

למי מיועדת: סטודנטים לתואר

ראשון

דרישות: אין

התנדבות: 6 שעות שבועיות

בפעילות חברתית

עתיד פלוס
גובה המלגה: בין 10,000 ₪

ל-14,000 ₪

למי מיועדת: סטודנטים לתואר

אקדמי

דרישות: עמידה בתנאי הקבלה

התנדבות: בין 5-8 שעות שבועיות

במעורבות חברתית

לתת

גובה המלגה: 8,000 ₪ ומגורים

למי מיועדת: סטודנטים לתואר

אקדמי

דרישות: עמידה בתנאי הקבלה

התנדבות: 150 שעות של פעילות

חברתית עם הוותיק איתו

הסטודנט מתגורר במהלך השנה

כאן גרים

גובה המלגה: עד 18,000 ₪

למי מיועדת: אימהות

עצמאיות/בוגרי כפרי נוער

ופנימיות וחסרי עורף משפחתי

דרישות: סטודנטים במוסד מוכר

ע"י הקרן

התנדבות: משנתה

קרן קציר - קרן רש"י

גובה המלגה: בין 5,000 ₪

ל-10,000 ₪

למי מיועדת: סטודנטים לתואר

ראשון

דרישות: סטודנטים במוסד מוכר

ע"י המל"ג ומה"ט

התנדבות: 138 שעות במהלך

השנה, השתתפות במפגשים

שבועיים וסדנאות

נפש יהודי

גובה המלגה: עד 7,000 ₪

למי מיועדת: סטודנטים לתואר

ראשון

דרישות: עד 5 שנים מסיום

השירות הצבאי/לאומי

התנדבות: כ-137 שעות במהלך

השנה

לקראתך

גובה המלגה: עד 60% משכ"ל

לשנה

למי מיועדת: סטודנטים אזרחי

ישראל

דרישות: עמידה בתנאי הקבלה

התנדבות: 4 שעות שבועיות

במסגרת מעורבות חברתית בבתי

ספר

מלגת סחל"ב

גובה המלגה: משתנה

למי מיועדת: המלגה מותאמת

אישית

דרישות: עמידה בתנאי הקבלה

התנדבות: כ-3 שעות בשבוע

בממוצע

להיות חונך

https://atidplus.org/?lang=he
https://atidplus.org/?lang=he
https://www.latet.org.il/scholarship/
https://www.latet.org.il/scholarship/
https://nuis.tqsoft.co.il/
https://nuis.tqsoft.co.il/
https://rashi.org.il/programs/katzir-scholarships/
https://rashi.org.il/programs/katzir-scholarships/
http://nefeshyehudi.co.il/
http://nefeshyehudi.co.il/
https://aluma.org.il/program/%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA%D7%9A/
https://aluma.org.il/program/%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA%D7%9A/
http://www.sachlav-edu.co.il/%D7%91%D7%99%D7%AA.aspx
http://www.sachlav-edu.co.il/%D7%91%D7%99%D7%AA.aspx
https://mashlimim.co.il/%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a0%d7%9a-%d7%9e%d7%9c%d7%92%d7%94/
https://mashlimim.co.il/%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a0%d7%9a-%d7%9e%d7%9c%d7%92%d7%94/
https://atid-batuah.org.il/en/%d7%93%d7%a3-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa/
https://atid-batuah.org.il/en/%d7%93%d7%a3-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa/
https://www.achvalgbt.org.il/jobs
https://www.achvalgbt.org.il/jobs
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מלגות לפי תחומי לימוד
גובה המלגה: שכר לימוד מלא

ודמי קיום בקדם מכינה, מכינה

ושנה ראשונה לתואר, מחשב נייד

ועוד

למי מיועדת: צעירים שלא

עומדים בתנאי הקבלה ללימודי

הנדסה ומדעים במגוון מוסדות

אקדמיים

דרישות: מצב סוציואקונומי נמוך

ועוד

התנדבות: ללא התנדבות

הישגים להייטק

גובה המלגה: 40,000 ₪ לשנה

למי מיועדת: מצב

סוציואקונומי/בעלי פסיכומטרי

גבוה/ בעלי רצון למנהיגות ויזמות

STEM דרישות: סטודנטים ללימודי

באחת האוניברסיטאות, תנאי

קבלה משתנים בהתאם למוסד

התנדבות: ללא התנדבות

מנהיגי שוליך

גובה המלגה: 18,000 ₪ בשנה

למי מיועדת: סטודנטים לתואר

ראשון

דרישות: סטודנטים למקצועות

ההנדסה, מדעים ורפואה במוסדות

הלימודים האקדמיים שמוכרים ע"י

הקרן

התנדבות: ללא התנדבות

קרן מושל

גובה המלגה: 15,000 ₪

למי מיועדת: סטודנטים לתואר

ראשון ושני

דרישות: לסטודנטים למדעי

המחשב, פיסיקה, מתמטיקה או

ביולוגיה חישובית.

התנדבות: ללא התנדבות

מלגת פאגאיה

גובה המלגה: מימון שכ"ל, מלגת

קיום מדורגת ומחשב נייד

למי מיועדת: סטודנטים להנדסה

ומדעי המחשב

דרישות: גילאי 20-30, עדיפות

לתושבי הפריפריה, חיילים בודדים

ועוד

התנדבות: התנסות מעשית

בתעשייה ועוד והתחייבות לעבודה

בהן בגבר הלימודים

עתידים לתעשייה

גובה המלגה: 90% בשכ"ל

למי מיועדת: סטודנטים למדעי

המחשב/יזמות וכלכלה/מנהל

עסקים

דרישות: סיום שירות מלא, מצב

סוציואקונומי ועמידה בתהליך

המיון ועוד

התנדבות: ללא התנדבות

מלגת קרן אור במרכז הבינתחומי

הרצליה

https://aluma.org.il/program/%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A7-3/
https://aluma.org.il/program/%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A7-3/
https://schulichleaders.co.il/#top
https://schulichleaders.co.il/#top
https://moshalprogram.org.il/
https://moshalprogram.org.il/
https://milgapo.co.il/?milga=_pagaya
https://milgapo.co.il/?milga=_pagaya
https://atidim.org/program/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94/
https://atidim.org/program/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94/
https://www.idc.ac.il/he/admissions/scholarships/pages/keren-or.aspx
https://www.idc.ac.il/he/admissions/scholarships/pages/keren-or.aspx


מידע נוסףמידע נוסףמידע נוסף

מידע נוסף

גובה המלגה: 6,000 ₪

למי מיועדת: סטודנטים לרפואה,

משפטים או מדעי החברה

דרישות:  הצטיינות בלימודים

התנדבות: 60 שעות פעילות

חברתית

הקרן ע"ש עו"ד ד"ר שאול ווינקה

רומנו ז"ל

מידע נוסף

גובה המלגה: משתנה

למי מיועדת: סטודנטים לאומנות

ועיצוב

דרישות:  אזרחי ישראל, תושבי

קבע בגילאי 10-35

התנדבות: 60 שעות פעילות

חברתית

קרן תרבות אמריקה-ישראל

מידע נוסף

מיועדות למצטיינים המעוניינים

להיכנס לשירות הציבורי (רשויות

מקומיות, משרדים ממשלתיים,

משטרת ישראל ועוד), במשרות

התחלתיות. התוכניות כוללות

מימון שכר לימוד, מלגת קיום,

חשיפה למערכות מקבילות בחו"ל

והשמה בסיום התואר

תכניות הצוערים של עתודות

גובה המלגה: 6,000 ₪לישראל

למי מיועדת: סטודנטים שנה ב'

ואילך

דרישות: סטודנטים לרפואה,

סיעוד, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק

או עבודה סוציאלית

התנדבות: 120 שעות פעילות

חברתית

מלגת חיבו"ק

גובה המלגה: 5,000 ₪

למי מיועדת: סטודנטים שנה ב'

ואילך

דרישות: סטודנטים לרפואה,

כלכלה, מנהל עסקים, הנדסה,

עבודה סוציאלית וחינוך. לפי מצב

סוציואקונומי ובהתאם להישגים

אקדמיים גבוהיים

התנדבות: ללא התנדבות

המרכז האזרחי

גובה המלגה: 2,000 ₪

למי מיועדת: סטודנטיות לתואר

ראשון ושני למקצועות מדעיים

וטכנולוגיים

דרישות:  החל מהשנה ב' במוסד

מוכר ע"י המל"ג. חברות

בנעמ"ת/ההסתדרות

התנדבות: ללא התנדבות

מלגת נעמ"ת

https://atudot.gov.il/programs/cadetprograms/
https://atudot.gov.il/programs/cadetprograms/
http://ruthf.org/?page_id=780#kol
http://ruthf.org/?page_id=780#kol
https://merkazezrahi.co.il/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%AA%D7%A9%D7%A4/
https://merkazezrahi.co.il/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%AA%D7%A9%D7%A4/
http://www.samuel-law.com/romano
http://www.samuel-law.com/romano
https://aicf.org.il/%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%B4%D7%A9-%D7%A9%D7%A8%D7%AA/
https://aicf.org.il/%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%B4%D7%A9-%D7%A9%D7%A8%D7%AA/
https://naamat.org.il/%d7%9e%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%93%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://naamat.org.il/%d7%9e%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%93%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa/


להגיש! להגיש! להגיש! כל עוד יש התאמה בין הדרישות של המלגה לנתונים שלך, לא להסס
להגיש, ככה ניתן להגדיל את הסיכוי לקבל מימון לשכר הלימוד

אם בשנה אחת לא קיבלת מלגה, לרוב יהיה ניתן להגיש שוב בעתיד, לעיתים ישנם שיקולים
פנימיים שלא בהכרח מפורסמים

ניתן לערער על ההחלטה במקרה של אי זכאות בצירוף מכתב אישי בו מנמקות סיבות לערעור,
יחד עם זאת עדיין זה לא מחייב שההחלטה תשתנה

מומלץ להכין רשימה מסודרת של הגשות מועמדות ואז יהיה יותר פשוט לעקוב אחר מי
אישר/דחה את הקשה

לא לשכוח לשים לב לזמני הגשת המועמדות למלגה

יש לשים        :
אל תשכחו



לעיתים קיימות מלגות בתוך מוסד הלימודים, מומלץ לפנות לדיקן/דיקנאט הסטודנטים כדי לקבל
את כל המידע, בנוסף ניתן להיעזר בחיפוש מלגות באמצעות אתרי אינטרנט השונים

מלגות עם עשייה חברתית תורמות למוביליות חברתית והשפעה על המעגל החברתי הקרוב ביותר
וגם לרחוק

תרומה לקהילה
השתלבות במלגה במהלך הלימודים מאפשרת רכישת ניסיון התורם לקורות החיים בהמשך הדרך

(Networking) הרחבת מעגלי האנשים שאנחנו מכירים בעולם התעסוקה
הגדלת הידע ופיתוח אישי, בעיקר בזכות הכשרות והדרכות במהלך שנת הלימודים

בהצלחה רבה בלימודים

דבר אחרון

סטארט אפ


