
פ"מלגות תש

.המכללה מציעה מגוון של מלגות לסטודנטים כגון מלגות סיוע על רקע כלכלי ומלגות הצטיינות

. משרדי רווחת הסטודט מטפל גם בהכוונה למלגות חיצוניות, מעבר לכך

. לשירותם טבלה עם פרטים על סוגי המלגות

הגוף המטפל  סכומים  זמני הגשת בקשה למי היא מיועדת  פרטי המלגה

היחידה לרישום 

וקבלה
שכר לימוד 

.מלא בתהליך ההרשמה

מועמד להרשמה עם ציון 

' משנה ב. 675פסיכומטרי מעל 

.88ציון ממוצע מעל  מצטייני פסיכומטרי

רווחת הסטודנט 

.במכללה
 ₪ 1,000-

₪ 3,000 20-פבר

סטודנטים על בסיס סוציואקונומי 

מהתואר הראשון ולא מקבלים 

.מלגה מגורם אחר מלגות סיוע

רווחת הסטודנט 

.במכללה 2019במהלך נובמבר 

על פי ציונים של סוף - בלימודים

על פי החלטת - בהוראה. שנה

'משנה ב. ועדת הוראה מלגות למצטיינים 

רווחת הסטודנט 

.במכללה 2019במהלך נובמבר 

מלגות לספורטאים מצטיינים 

א"שתורמים לאס א "מלגות אס

אתר אימפקט
$4,000 

בשנה

 עד מאי 2019ממרץ 

2019

מצב , ללוחמים ותומכי לחימה

 שנים 4כלכלי קשה ועד 

.מהשחרור אימפקט 

הרשמה דרך אתר 

.הקרן בלבד $2,500
 2019אוגוסט 

2020ספטמבר 

 2004עולים חדשים משנת 

 1990ועולים מאתיופיה משנת 

(ללימודים' משנה ב) ס"קרן האי

חינוך לפסגות

10,000 ₪  

; ח"ש6,200

 עד 2019אוגוסט 

2019' דצמ

סטודנטים המעוניינים לעזור  

לתלמידים מתקשים בתמורה 

פ עם "מלגה בשת. למלגה

.המכללה חינוך לפסגות 

אתר הקרן להכוונת 

חיילים משוחררים  5,000₪ כ 

ממועד קבלה 

ללימודים עד אוקטובר 

2019

חיילים , מגורים באיזור פריפרייה

2014משוחררים מ 

קרן לעידוד השכלה גבוהה 

לפריפריה לשנה ראשנה

אתר הסוכנות היהודית

,  עולים חדשים בודדים

 2002שנמצאים בארץ משנת 

.הלימודים של' בשנה א, ואילך

המינהל - הסוכנות היהודית 

לסטודנטים עולים

03-6921970טלפון  2000 ₪ 
ללימודים חברות ' משנה ב

ת או הסתדרות"נעמ ת לסטודנטיות"מלגת נעמ

http://www.merkaz

ezrahi.co.il/  5000 ₪ 20-מרץ
על בסיס , ללימודים' משנה ב

ציונים ומצב סוציואקונומי

, המרכז האזרחי לתרבות

חברה וכלכלה

הגג 09-8321460 ₪ 1,000 20-מרץ תושבי נתניה עריית נתניה

http://www.merkazezrahi.co.il/
http://www.merkazezrahi.co.il/


' רח, לידי משה שמיר

 נתניה 80סמילנסקי 

42433

ארצי שלי קרן • . 

 , 2266ד "ת, לעולים

:  טלפון42122נתניה 

09-8616071

19-דצמ
עולי אתיופיה או ברית המועצות 

תושבי נתניה ארצי שלי

http://www.nacoej.o

rg.il/ מלגות מחייה כל השנה
ללימודים בעלי ממוצע ' משנה ב

.75ציוניים מעל 

מלגת ארגון צפון אמריקה 

למען יהודי אתיופיה

http://milgot.israelh

elp.org/

'  עד דצמ2019' אוק

2019

 ליוצאי בוכרה או שאחד 

מהוריהם לפחות הוא יוצא בוכרה אבוקה 

www.maccabim.or

g 19-דצמ
יוצאי אירן עד דור שלישי בארץ 

בעלי מצב כלכלי קשה קרן מכבים של יוצאי אירן

    http://www.irgun-

jeckes.org 19-דצמ ארגון יוצאי מרכז אירופה

http://www.misham

.org/ 19-דצמ
בן או נכד של יליד , יליד דמשק

.דמשק

) סוריה(ארגון יוצאי דמשק 

בישראל

http://www.michlalo

t.co.il/limudim/milg

a_druze.php

מלגות לסטודנטים מהמגזר 

רקסי'הדרוזי והצ

muhana@educatio

n.co.il סטודנטים מהמגזר

קרן המלגות לסטודנטים 

רקסים מטעם 'דרוזים וצ

משרד החינוך

מרכז צעירים חדרה  

04-6331787טל  19-מרץ 'תושבי חדרה והסביבה משנה ב נייר חדרה

 שלוחה 03-6957281

8 ₪ 10,000 19-מרץ
שלהוריהם ' סטודנטים בשנה א

אין תואר אקדמי ועולים חדשים קרן אלרוב

.מלגות ועוד, התאחדות הסטודנטים, מומלץ לחפש מלגות באתרים יעודיים כגון יורם מלגות

http://www.nacoej.org.il/
http://www.nacoej.org.il/
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http://www.maccabim.org/
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.המכללה מציעה מגוון של מלגות לסטודנטים כגון מלגות סיוע על רקע כלכלי ומלגות הצטיינות

. משרדי רווחת הסטודט מטפל גם בהכוונה למלגות חיצוניות, מעבר לכך

. לשירותם טבלה עם פרטים על סוגי המלגות



.מלגות ועוד, התאחדות הסטודנטים, מומלץ לחפש מלגות באתרים יעודיים כגון יורם מלגות


