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  :אפרתה מכללת מלגות

 

פרתה", מעניקה מלגות לסטודנטיות הזקוקות לסיוע ועזרה על רקע כלכלי. המלגות מיועדות לכלל מכללת "א

 .הסטודנטיות הלומדות לתארים השונים במכללה

 

 :מלגות מכללת אפרתה על רקע כלכלי 

 :לילככ רקע על מכללה מלגת לקבלת קריטריונים

   זוגה. ובן משפחתה הסטודנטית של הכלכלי מצבה א.

 .המגורים מקום ב.

 .האקדמיים והישגיה לימודיה היקף ג.

  מיוחדות. חיים נסיבות ד.

  נוספים. סיוע למקורות פנייה ה.

 .לעת מעת המשתנים התורמות הקרנות של מיוחדים תנאים ו.

  ואילך. 2011 ייצור משנת ברכב שימוש ז.

 

  הבהרות

  המכללה. של חברתית מעורבות בפרויקט בהשתתפות מותנית המלגה קבלת כי יודגש

 .המלגה לגודל בהתאם חונכות חברתית/ פעילות שעות במתן מחויבת סטודנטית כל

 . למלגה זכאית אינה המשמעת בוועדת שהורשעה סטודנטית 

 . הסטודנטים במנהל המצויים הנתונים על מסתמכים אנו הזכאות בחישוב

 .שינוי של במקרה פרטים לעדכן האחריות מוטלת הסטודנטית על

 

  ד כינוס ועדת המלגותמוע

 החברתית המחויבות ביצוע לאחר רק יוענקו המלגות  א'. רסמסט  תחילתב תתכנס המלגות ועדת

 .הועדה לרשות העומדים המשאבים בהיקף מותנה ב'. סמסטר במהלך נוספת ישיבה לקיים מאמץ עושה המכללה

 

  קבלת תשובות/ החלטות

  . הסטודנטית של האישי למידע יישלחו תשובות

 .זו למטרה לרשותנו העומד זתשע" הלימודים שנת בתקציב מותנה וגובהן המלגות מספר

 

 ערעור

 או אישור על ההודעה קבלת מיום שבועיים -הערעור מועד בכתב. לערער תוכל זכאותה הוכרה שלא סטודנטית

 .הבקשה דחיית

 
 

 הוראות למילוי הטופס

 .בסופו ידנית חתימה + ומודפס מוקלד בשלמותו, הבקשה טופס את למלא יש
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  פספורט. תמונת לצרף חובה

 .אותה ולסמן מתאימה תשובה לבחור יש שאלה בכל

   עצמה(. הבקשה בטופס מופיעים המסמכים )פירוט הנדרשים האישורים כל את לצרף חובה

  אלול(. ו')כ 29/9/16 לתאריך עד הסטודנטיות דיקן לתא והמסמכים הטופס את להגיש יש

 )לחץ( מלגה / לסיוע בקשה טופס

  

 

 

 סדירים: -מכללת אפרתה במסלול חוגים מועדפיםמלגות  

 מתמטיקה*. אזרחות, פורמלי,-בלתי חינוך מתוגברים: לימוד חוגי

 הראשונה. בשנה ₪ 2000 של מלגה תינתן אלו, בחוגים ללומדות

  לימוד. תשנו 4 לאורך תינתן המלגה -*מתמטיקה

 

 

 :המלגה לקבלת קריטריונים

 בחוג המלגה. בסכום יזוכה שכ"ל חשבון במכללה, לימודים להמשך וכתנאי ללימודים ההשניי בשנה ןתינת המלגה

   הלימוד. שנות 4 במשך לתקנון בכפוף המלגה ןתינת למתמטיקה

 

 תואר שני: -מכללת אפרתהמלגות  

. חשבון השנייהי בהוראת האגדה, המלגה תינתן בשנת הלימודים תינתן ללומדים תואר שנ₪  2000מלגה בסך 

 שכר הלימוד יזוכה בסכום המלגה. 

 תינתןהנרשמים הראשונים. המלגה  15ומורשת ישראל' , ל זיכרוןתינתן ללומדים בתכנית '₪  2500מלגה בסך 

 . חשבון שכר הלימוד יזוכה בסכום המלגה. השנייהבשנת הלימודים 

 

 תוכניות ייחודיות )מנהלות מעונות יום(: -רתהמכללת אפמלגות  

. חשבון שכר הלימוד השנייהבשנת הלימודים  תינתןתינתן ללומדות בתכנית. המלגה ₪  2000מלגה בגובה של 

 יזוכה בסכום המלגה. 

 

 

 סטודנטית שעוזבת את המכללה וקיבלה מלגה, המלגה תתבטל! -הערה
 
 
 

טופס%20בקשה%20למילגה.doc
טופס%20בקשה%20למילגה.doc
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 מכללתיות: חוץ מלגות

 בישראל יםהסטודנט התאחדות 

  הסיוע מהות 

 .מלגה לקבלת אפשריים מקורות בחיפוש ועזרה במידע מסייעת בישראל הסטודנטים התאחדות

 :עיקריים ערוצים שלושה קיימים

 טהאינטרנ באתר מופיעה - מלגות ברתחו

 .אינטרנטי מלגות מאגר

 .מלגה המזכים פרויקטים

   הארצית הסטודנטים התאחדות באתר לעיין מומלץ

  

 פר"ח ניתתכ 

 מהות התוכנית

 שהם לחונכים מסוימים למידה ליקויי עם ילדים הצמדת ע"י וליווי לחונכות ישראלית תכנית הינה פר"ח

 שכן הורה הספר שבית בלימודים מוכח קושי בעל לילד/ה חונכת הינה סטודנטית כל גבוהה. להשכלה סטודנטים

 ולשמש אישית לב תשומת לו לתת שבועיות, עתייםכש הילד עם לשבת מתחייבת סטודנטית לעזרה, זקוק הוא

 . לחיקוי כמודל

 שלהם היכולות את לממש להם עוזרת שלהם מהחונכים )החניכים( הילדים שמקבלים האישית הלב תשומת

 .₪ 5200 סך על מלגה קבלת המאפשר חונכות פרויקט מוטיבציה. כבעלי ולפרוח

 ?כיצד נרשמים

 .העברית באוניברסיטה נמצאים המשרדים ,ירושלים פר"ח למנהלת שייכים אנו

  :ולהירשם באינטרנט פר"ח לאתר להיכנס יש

 www.perach.org.il . 5322651-02 -לבירורים טלפון 

 

 אייסף קרן 

 זכאים

 אייסף. בקרן כחברים שהתקבלו כלכליים, קשיים עם חברתית-אקדמית למצוינות פוטנציאל בעלי סטודנטים,

 . אקדמי לתואר מלאה בתוכנית לימודים חברתית, במעורבות ועניין רקע מלא, לאומי או צבאי שרות בנוסף,

 כוללת אייסף בקרן חברות אייסף. בקרן חבר להיות אלא באייסף מלגה לקבל אפשרות אין -מלגה תמורת פעילות

 שעות 4-כ של בהיקף קהילתית ופעילות התוכנית צוות של אישי ליווי עיונית, בתוכנית מפגשים 13-בכ נוכחות

 .שבועיות

 

 

http://www.perach.org.il/
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 גובה המלגה

 לימודיהם, שנות כל לאורך הלימוד שכר מרבית את המכסה לימודים ממלגת נהנים לקרן המצטרפים סטודנטים

 0400+ ₪ 9000 שני תואר ₪, 4500+ ₪ ₪3500+ 8000 ראשון )תואר דוקטורט-לפוסט ועד הראשון מהתואר החל

 .ש"ח 38,000 -בישראל דוקטורט פוסט מלגות ש"ח, 20,000 -שלישי תואר ₪,

 .הקרן הנהלת החלטות פי על ולהתאימם אילו סכומים לשנות הזכות את לעצמה שומרת הקרן

 

 ?נרשמים איך

 המנהלים רשימת )את מהמוסדות אחד בכל התוכניות מנהלי עם או כלליתה בכתובת האתר דרך קשר ליצור ניתן

 (באתר למצוא ניתן

 : hilam@isef.co.il  Tzippy@isef.co.il -דוא"ל

  03-,5624448 טלפון

 5625558-03 פקס

 10 בךקרלי רחוב  -כתובת

 61202 אביב-תל ,20201 ת.ד.

  

 הפיס מפעל קרן / משוחררים חיילים להכוונת היחידה 

 פרטים על המלגה

 עם שנים ורב פורה פעולה שיתוף מקיים משוחררים חיילים להכוונת והיחידה הקרן באמצעות הביטחון, משרד

 הלוחם מהמערך משוחררים לחיילים מל"ג, מוכר ראשון לתואר לימודים מלגות מעניק אשר הפיס, מפעל

 ממפעל המוצעת המלגה סך זו( למלגה בקשה להגשת הנדרשים הסף תנאי )ראו לאומי. שירות חודשי 24 ולמסיימי

 בשני שנה בכל מועברת המלגה הראשונה. הלימודים שנתמ החל מקבלים אותם ₪. 30000 – דלק ומקרן הפיס

 .  בשנה ₪ 10000 סה"כ לימודים, סמסטר סוף בכל ₪ 5000 ומרץ, ספטמבר חודשים מועדים:

 כאן להירשם ניתן

 גבוהה להשכלה הפיס מפעל מלגות

 והסיוע הקרן על פרטים

 הפיס מפעל מלגת

  לאומי שרות ובנות משוחררים חיילים להכוונת היחידה

  .8 לוחהש , 7380909-03 - והמרכז אביב תל

 . 7 שלוחה , 8301104/6-04 - והצפון חיפה

 6251735-02 - והסביבה ירושלים

 6204325/6-08 - והדרום שבע באר

   

 גרוס קרן 

 ?למי היא מיועדת

http://www.isef.org/
mailto:hilam@isef.co.il
mailto:Tzippy@isef.co.il
http://www.pais.co.il/Scholarships/Pages/default.aspx
https://www.clalimilga-pais.co.il/default.asp
http://milga.pais.co.il/
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 :הבאים מהקריטריונים אחד על העונים סטודנטים

 / לפחות שנים 5 ךבמש הפריפריה תושבי / ומשפחתיות אישיות סיבות עקב במצוקה הנמצאים משוחררים חיילים

 בודדים חיילים / המיעוטים יחידות משוחררי / הפריפריאלי ההתיישבותי המגזר בני

 

 ?פונים מתי

 .תשע"ד הלימודים שנת תחילת עד ללימודים הקבלה ממועד

 נוספים פרטים

 גרוס קרן אתר

  

 המקומיות הרשויות - מלגות 

 מהות הסיוע

 .מוא"ז / העיר לתושבי מלגות מעניקות בישראל, המקומיות מהרשויות גדול חלק

 .באה ממנה המקומית ברשות לברר סטודנטית לכל כדאי

  מקומות ורשויות הערים מטעם מלגות לרשימת

  

   הנצחה פרויקט 

  מהות הפרויקט

 האקדמיות לותהמכל בשיתוף החינוך, במשרד הוראה עובדי להכשרת האגף החינוך, משרד של חינוכי מיזם

 הספר ובתי המקומיות הרשויות , האיבה פעולות נפגעי של היציג והארגון לבנים יד ארגון לחינוך,

 והתיאור התפקיד סטודנט מלו

  ומעלה. י' משכבת תלמידים, 3 – 2 כוללת קבוצה כל תלמידים, של קבוצות 2 לווי

 במהלך חלל. להנצחת חינוכית פעילות הנחיית או חלל, של לזכרו הנצחה אלבום הכנת בתהליך סיוע כולל הלווי

  .והדרכות שכולות משפחות עם מפגשים יתקיימו הפעילות

 .שעות: 100 הפעילות היקף

 . נסיעות כולל,  ₪ : 5000 ההמלג גובה

 .הלימודים שנת מהלך :פעילות תקופת

 הצהריים אחר :פעילות שעות

 שבוע מדי שעות: 4 תדירות

 אשת קשר

  0542082771  -עייני מיכל גברת

 

  הרשמה וטופס  המלגה על פרטים

 

http://www.gruss.org.il/
http://www.colman.ac.il/student_info/deanship/milgot/scholarships_place/Documents/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwsNMcTmo8cC41db5ombD1ea0GFuOp12W8TDXin__uFVqMVg/viewform
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 צעירים מרכזי 

  מרכזי הכוונה וייעוץ ברשויות המקומיות -מרכזי צעירים 

 למקורות והפנייה להכוונה השאר בין לסייע היכולים לצעירים מרכזים למצוא ןנית המקומיות מהרשויות בהרבה

 . מלגה לקבלת

 )כולל תמיכה של בהרח מעטפת המעניקות סיוע תכניות לצד כלכלי, סיוע המעניקות מלגות עומדות לרשותכם

 (.כלכלית תמיכה

 אקסל בקובץ המלגות לרשימת

  

 

 האתיופית העדה ולבני לעולים מלגות 

 ישראל היא"ס

 ?מי זכאי להגיש מועמדות

 סטודנטים בפני וכן 1.1.2004 מתאריך החל בעולם מדינה מכל שעלו סטודנטים בפני פתוחה הכללית המועמדות

 1.1.1990 מתאריך החל מאתיופיה, שעלו

 דרישות סף אקדמאיות

 ידי על המוכרים לימודים של מכינה( לימודי במסגרת )שלא בישראל אחד לימודים סמסטר לפחות של סיום

 לחץ -  2013 לשנת גבוהה להשכלה המועצה ידי על המוכרים לימודים של לרשימה.גבוהה להשכלה המועצה

 .כאן

 גבוהה להשכלה המועצה של מהאתר ישירות לקוחה זו רשימה

 . לימודיו סיום לפני מלאה אקדמית לימודים שנת לפחות למועמד נותרה

 " .(FAQ)נפוצות שאלות "בדף נמצא ישראל היא"ס של המלגות תכנית על נוסף מידע

 melagot@hias.org.il בכל שאלה ניתן לפנות בדוא"ל

  

 אתיופיה יהודי למען אמריקה צפון ארגון

 מהות המלגה

 .ז"ל וןשש וידאל ע"ש סטודנט" "אמץ גבוהה בהשכלה לסטודנטים מלגות תכנית

 של ביותר הוותיקה התכנית הינה גבוהה, להשכלה במוסדות אתיופיה יוצאי לסטודנטים מלגות למתן התוכנית

 בשוק ונקלטו בהצלחה לימודיהם את סיימו אשר סטודנטים, 2,200-מ יותר אלו ממלגות נהנו היום עד הארגון.

 .העבודה

 הסטודנטים של עצמי לשימוש הניתנות מחייה, מלגות הינן המלגות מהמלגות. סטודנטים 400 -כ נהנים שנה בכל

 וכד'. נסיעות ספרים, שכ"ד, מזון, כגון: אישיים צרכים במימון

 טופס לקבלת מלגה

http://www.hesegim-program.org.il/?CategoryID=293
http://www.hesegim-program.org.il/?CategoryID=293
http://efrata.emuna-efrata.ac.il/.upload/merkazey_tzeirim.xls
http://efrata.emuna-efrata.ac.il/.upload/haskala_gvoha.pdf
http://efrata.emuna-efrata.ac.il/.upload/haskala_gvoha.pdf
http://efrata.emuna-efrata.ac.il/.upload/haskala_gvoha.pdf
http://www.hias.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/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA.aspx
http://www.hias.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/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA.aspx
mailto:melagot@hias.org.il
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 .הארגון באתר מלגה שתבק טופס את מלאו מלגה, לבקשת

 

 אתיופיה יהודי למען הישראלית האגודה

 זכאים

 .האגודה באתר להתעדכן יש המוצעת. במלגה תלוי שונים קריטריונים פי על סטודנטים

 6789673-02: טלפון , 93469 , ירושלים ,5 קומה ,28 קינג פייר: כתובת

 

 איראן ליוצאי מלגות

 מהות הסיוע

 .החינוכית העשייה ידי-על החברתית השוויוניות לקידום הפועלת עמותה הינה ראןאי יוצאי של מכבים קרן

 מתן תוך בישראל, גבוהה להשכלה המוסדות בכלל לסטודנטים/יות בסיוע מתמקדת הקרן זו מטרה לקידום

 .באיראן שמוצאם לסטודנטים עדיפות

 .העמותה באתר  -פרטים

  

 וצאצאיהם מהולנד לעולים הקרן

 תוכן המלגה

 .וריק ליאו ע"ש וצאצאיהם הולנד לעולי מלגות קרן

 זכאים

 . ונכדיהם ילדיהם קרי וצאצאיהם, מהולנד עולים

 מסמכים דרושים

 משכר ותלפח אחד תשלום על מהמוסד אישור ,הלימוד שכר גובה על המוסד אישור ההולנדי, הקשר על הוכחה

 .לאומי משרות או מצה"ל שחרור תעודת הרשמה(, דמי כולל )לא הלימוד

 דרכי התקשרות

 .71711 מודיעין 158 ת"ד :כתובת

  04-.6270203טלפון

  6273725-04פקס

  nl.org.il-milgot@milga :דוא"ל

 .האינטרנט באתר נוספים פרטים

 

http://www.nacoej.org.il/index.php/scholarship/scholarship-form
http://www.nacoej.org.il/index.php/scholarship/scholarship-form
http://www.maccabim.org/
http://www.maccabim.org/
mailto:milgot@milga-nl.org.il
http://www.milga-nl.org.il/
http://www.milga-nl.org.il/
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 ירופהא מרכז יוצאי ארגון

 פרטים על המלגה

 מחוג עולים של צאצאיהם – אירופה מרכז יוצאי לקהילת מוכחת שייכות בעלי לסטודנטים מיועדת המלגה

 ."הגרמנית "התרבות

 .(הגרמנית ושווייץ אוסטריה ה,)גרמני גרמנית דוברות מארצות חדשים עולים

 דרכי התקשרות

 אביב תל 15 רמב"ם: כתובת

  jeckes.org-carmit@irgun :דוא"ל

 נוספים פרטים

 ופהאיר מרכז יוצאי ארגון אתר

 

 ארקאדאש ארגון

 פרטים על המלגה

 חדשים לעולים מקצועית והכשרה לימוד מלגות מעניקה בישראל, טורקיה יוצאי קהילת של ארקאדאש עמותת

 .מטורקיה

 הסעות מספקת הראשונית, הקליטה בתקופת בסיסיים מוצרים בקניית מסייעת העמותה הלימוד, מלגות מלבד

 משותפים, ובישול אוכל מפגשי למשל: כמו מגוונות, חברתיות פעילויות ויוצרת מתנדבים, ידי על הלימוד לאולפני

 .ועוד מאורגנים שבוע סופי

 בישראל לימודים באתר פרטים נוספים

 

mailto:carmit@irgun-jeckes.org
http://www.irgun-jeckes.org/
http://www.universities-colleges.org.il/%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/#ixzz2c83kV0Jc

