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מלגות 
תשפ״ב 2021/2022 

החוברת כוללת מלגות עירוניות ומלגות לא עירוניות  
מוגש כשירות לסטודנטים והסטודנטיות בפתח תקוה

חוברת זו מוגשת כשירות לכלל הסטודנטים והסטודנטיות. | תמצאו בה מגוון רחב של מלגות, אך היא 
אינה מקיפה את כל המלגות הקיימות בשוק | כל האמור מיועד לנשים וגברים כאחד | ט.ל.ח 

אגף חברה, נוער וצעירים 
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סטודנטיות וסטודנטים יקרים, 
עיריית פתח תקוה משקיעה משאבים רבים 

ותקציבים חסרי תקדים למתן מענה מיטבי 

עבור כלל מסגרות הלימוד החל מהגיל הרך. 

במסגרת ההשקעה האדירה בתחום זה, 

אנחנו מקיימים מספר מוסדות ללימודים 

גבוהים, ביניהם את מכללת העיר פתח תקוה 

והאוניברסיטה הסינית שחנכנו ממש לאחרונה. 

בהצלחה רבה! 
רמי גרינברג 
ראש העיר 

 054-6733156

לצד אלו, אנחנו ממשיכים בקידום פרוייקט הקריה האקדמית וכן מקדמים 

יוזמות ייחודיות שיתנו לסטודנטים את הכלים להצלחה. בחוברת זו תוכלו 

למצוא מידע על המלגות השונות אשר יסייעו לכם במהלך הלימודים 

האינטנסיביים לקראת התואר. אנחנו נמשיך לתמוך בכם בכל נושא כדי 

שתוכלו להגשים את עתידכם.

דבר ראש העיר  
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לפני שמתחילים…  
לאחר לבטים, התייעצויות וחיבוטים התקבלתם ונרשמתם למוסד לימודים, אך 
בקרוב תגלו שרק לאחר ששנת הלימודים מתחילה, מתבהרים הפרטים 
הסופיים: איך תיראה מערכת השעות, מה יהיו דרישות הלימודים וכמה באמת 
יעלה שכר הלימוד השנה. כאן יתבהר לכם פרט שעשוי להיות כואב לחלק 
מהסטודנטים – כמה כסף הצלחתם לחסוך עד תחילתה של שנת הלימודים? 
בצד אלו שיוכלו לחיות בכבוד וברווחה כלכלית, לרבים מאתנו יש סיכוי גבוה 

להתחיל את השנה הקרובה עם קשיים כלכליים. 
כאן נכנס לתמונה מושג שאין סטודנט  או סטודנטית שלא שמעו עליו – מלגת 

לימודים. 
רבים מחפשים מלגת לימודים ו/או מלגת קיום שתסייע להם להתמקד בלימודים. 

בישראל מאות סוגי מלגות שמאפשרות לאוכלוסיות רבות לזכות בהן.  
החממה, מרכז צעירים בפתח תקווה, שמה לה למטרה לסייע לכל מי שזקוק 
וזקוקה למלגה באמצעות עידוד והובלת שינוי חברתי תוך העצמת את 
מעורבות הסטודנטים בקהילה ובחברה הישראלית.  זאת מתוך 
התפיסה, שהסטודנטים והסטודנטיות מהווים חלק מרכזי בעיצוב המציאות 
שבה הם עתידים לחיות, נוכח הצרכים והאתגרים החברתיים ההולכים 
ומתעצמים.  בהתאם לכך, מפעילה החממה מגוון פרויקטים של מעורבות 
חברתית בשיתוף עם מפעל הפיס וגופים התנדבותיים בקהילה. מדובר בעולם 

ומלואו ששווה להשקיע בו את המאמץ ואת הזמן. 
בחוברת מידע זו ניתן למצוא מגוון מלגות לסטודנטים ולסטודנטיות. אנו נציג 
בפניכם את סוגי המלגות שניתן להגיש אליהן מועמדות, בין אם מלגות 
המשלבות מעורבות חברתית ובין מלגות על בסיס רקע סוציו-אקונומי, ונדריך 

אתכם במציאת המלגות המתאימות. 

תמיד לשירותכם, צוות מרכז הצעירים החממה: 
רז הררי, מנהל החממה 

 054-3350505

נעמה גלעד, רכזת השכלה גבוהה 
 054-3350505

אלון חוטר, רכז מעורבות חברתית וקהילות 
  054-9732020

שני סונדרלינג, מנהלת חממה בשכונה 
 054-4412802

גליה הדר, רכזת תעסוקה 
052-3288794
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מהי מלגה? 

מלגה היא מענק כספי המועבר לסטודנטים לצורך מימון לימודים אקדמיים.  

קיימות מלגות המגיעות מגופים ממשלתיים וולונטריים, קרנות פילנטרופיות, 

מוסדות לימוד, גופים מוניציפאליים, מועצות מקומיות ועוד. 

ישנן מלגות המוענקות בפעימה אחת בשנת הלימודים, ויש מלגות 

המוענקות בשתי פעימות. 

שימו לב, שסכום המלגה משתנה ממלגה למלגה וכך גם הדרישות 

לקבלתה. לכן מוצגות בפניכם מלגות על בסיס התנדבות בקהילה, מלגות 

על בסיס סוציו-אקונומי, מלגות ללוחמים, מלגות הצטיינות, מלגות 

המיועדות לעולים, מלגות לפי מקום מגורים ועוד.  

לפני שמגישים מועמדות למלגה מה עושים? 

לקראת הגשת המועמדות יש להכין את המסמכים הבאים: 

(המלצתנו: לסרוק את כולם ולשמור בדואר האלקטרוני בתיקייה מסודרת 

ונגישה) 

צילום ת"ז כולל ספח  ✓

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 מבקש את המלגה)  ✓

אישור הרשמה ללימודים או אישור לימודים (ניתן להנפיק באתר של ✓

מוסד הלימודים ב"מידע אישי" או דרך מזכירות            1 

המחלקה/פקולטה בה נלמד 

מערכת שעות  ✓

צילום ת"ז עם הספח של ההורים/הילדים  ✓

תלושי שכר (3 חודשים אחרונים) שלך ושל ההורים                             1  ✓

או אישור מביטוח לאומי עם מקבלים קצבה. 

מכתבי המלצה (תמיד עוזר) ✓
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אתם סטודנטים? מגיעות לכם הטבות! 

(למציגי כרטיס סטודנט או אישור לימודים) 

הנחות בתחבורה ציבורית- תעריפי                                                1 ✓

נסיעה מוזלים באוטובוסים, רכבת                      1                          

ישראל וברכבת הקלה בירושלים:                 1                                

הנחות עירוניות ובינעירוניות                        1                                

ואפשרות לרכישת כרטיס חופשי-חודשי סימסטריאלי או שנתי במחירים 

מופחתים ברב קו. 

בחלק מחברות הטיולים והנסיעות קיימות הנחות ייעודיות עבור מי ✓

שלומדים במוסדות להשכלה גבוהה, והן הנחות על מחירי טיסות, 

מחירים מיוחדים לטיולים. בנוסף, ניתן להנפיק במסגרת אגודת 

הסטודנטים תעודה בינלאומית המקנה הנחות באלפי מקומות בעולם 

ומחירים ייעודיים לציבור זה בחנויות, בתי עסק, אכסניות נוער, ועוד. 

הנחה בדמי ביטוח לאומי (לשם כך יש להגדיר בביטוח לאומי שהנכם ✓

סטודנטים) 

אפליקציית IStudent שבה הטבות והנחות בשל היותכם סטודנטים. ✓

הנחות בחברות סלולר, ביטוח, ליסינג ורכב, והצעות מסלולים ותכניות ✓

ייחודיים עבור מי שלומדים במוסדות להשכלה גבוהה. 

פתיחת חשבון סטודנט בבנק מאפשרת קבלת פטור והנחה מעמלות ✓

שונות, בהתאם לתעריפים הנהוגים בבנק. במגוון חברות אשראי מוצעים 

כרטיסים ייעודיים עם הנחה ואף פטור מדמי כרטיס, ועמלו מופחתות 

ניתן לבדוק באינטרנט בפורטלים רבים המאגדים אלפי הטבות, הנחות ✓

ומתנות לציבור הסטודנטים, במכללות ובאוניברסיטאות המקבלים מגוון 

שירותים, הנחות, מבצעים ומתנות ברשתות שיווק, בתי קולנוע, חנויות 

ביגוד, ספרים, ציוד משרדי, בתי דפוס ועוד. 
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יאללה מתחילים…  
אז איך זוכים במלגה? 

תהליך קבלת המלגה הוא תהליך מורכב הדורש הרבה זמן ומשאבים. ניתן 
לחלק אותו לכמה שלבים עיקריים, עליהם נעמוד בפרק זה, כאשר 
המשמעותי ביותר מבניהם הוא איתור ומציאת המלגות המתאימות לכם 

אישית, אליהן תוכלו להגיש מועמדות.  
איתור המלגה המתאימה  

לכל סטודנט וסטודנטית ישנן מלגות המתאימות לנתונים האישיים שלו, 
כאשר לכל מלגה ישנם תנאי סף שונים הקובעים מי יכולים להגיש מועמדות 
למלגה ומי לא. היום, כאשר כל המידע נגיש הכי פשוט לחפש בגוגל מידע 

על המלגות ולקרוא על המלגות הרלוונטיות אליכם באתרים השונים. מילוי 
טופס המועמדות  

מצאתם מלגה שמתאימה לכם? נפלא! מה נשאר? להגיע את המועמדות. 
כל מלגה מורכבת משני חלקים בהגשה: מילוי הטופס וצירוף המסמכים. 

בטופס המועמדות הכי חשוב לרשום את האמת, ואותה יש לגבות 
במסמכים המעידים על כך, שכן ללא צירוף מסמכים, טופס המלגה לא 
יטופל. ברוב הטפסים ניתן להוסיף פרטים אישיים שכל מועמד או מועמדת 

מבקשים להוסיף, מומלץ בחום. 
צירוף המסמכים 

המסמכים שתתבקשו לצרף משתנים בהתאם לסטטוס האישי שלכם: 
רווקים לרוב יתבקשו להעביר מסמכים אישיים ובנוסף גם מסמכים 
הקשורים להורים, בניגוד לנשואים אשר יתבקשו להעביר מסמכים אישיים 

וגם מסמכים של בן/בת הזוג. 
מה הם המסמכים הנפוצים? תלושי שכר אחרונים, תדפיס עו"ש של שלושת 
החודשים האחרונים, אישור מעמד לא עובד במידה ויש, אישור על אחוזי 
נכות במידה וקיימים, ובכלל - כל מסמך המעיד על מצב סוציו-אקונומי 

נמוך יכול לסייע לכם בזכייה במלגה.  
קבלת התשובות 

מבחינת זמנים, לרוב התשובות מוענקות תוך 2-3 חודשים, אך במקרים 
אחרים ישנן מלגות המעניקות תשובות בתוך שבועיים עד שלושה שבועות. 
מאידך, ישנן מלגות שיכולות להעניק תשובות גם לאחר חודשים רבים מעת 
ההרשמה. אל תתעצלו, צרו קשר עם הארגון הרלוונטי ודרשו תשובות 
ברורות.  קיימות מלגות רבות ושונות, והמלגות נפתחות ונסגרות להרשמה 
בתדירות גבוהה, לכן חשוב להישאר מעודכנים ולעקוב מידי חודש אחר 

רשימת המלגות הפתוחות להרשמה.  

זכיתם במלגה? מזל טוב. ברוב המאוד גדול של המקרים הכסף יועבר 
ישירות לחשבון הבנק שלכם, חשוב לעקוב ולהתעדכן. 
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סוגי המלגות 
פרק זה יהווה סקירה קצרה על סוגי המלגות השונות, ועל הקריטריונים 
הנדרשים לקבלתן. נוהגים להבחין בין שתי קטגוריות מרכזיות של מלגות: 
מלגות קיום המוענקות על בסיס סוציו-אקונומי, שירות צבאי, מגזר ומוצא 

ומלגות המבוססות על התנדבות ופעילות חברתית.  
ניתן למנות את החשובות שבהן:  

1. מלגות הכוללות מעורבות חברתית: 
מלגות מסוג זה מצריכות מהסטודנטים והסטודנטיות פעילות עבור קבלת 
המלגה. הפעילות היא בדרך כלל אחת לשבוע בלבד לאורך הסמסטר או 
שנת הלימודים, כאשר גובה המלגות יכול לנוע בין 5,000 שקלים ועד 

25,000 שקלים לשנה למשך כל התואר. לכל המלגות הכוללת התנדבות.  

2. מלגות שאינן דורשות מעורבות חברתית: 
מלגות לחיילים משוחררים 

מלגות אלו לרוב פתוחות להגשה עבור סטודנטים אשר השתחררו 
מהשירות הצבאי שלהם ב-5 השנים האחרונות. שימו לב שגם אם ביצעתם 
שירות לאומי, כנראה שחלק גדול מהמלגות ל'חיילים משוחררים' מתאימות 

גם לכם.  
שימו לב, חלק מהמלגות המיועדות לחיילים משוחררים כוללות שעות 

התנדבות, כפי המפורט בהמשך. 
מלגות לפי מוצא/מגזר – מלגות אלו הן לרוב מלגות אשר אינן דורשות 
פעילות חברתית עבור זכיה בהן. המלגות יכולות להיות לפי מוצא 
הסטודנטים (למשל מלגות ליוצאי אתיופיה), או לפי מגזר הסטודנטים 

(למשל מלגות לסטודנטים חרדים/ערבים). 
מלגות לתושבי הפריפריה – מלגות אלו מוענקות לסטודנטים לפי מקום 
המגורים שלהם. חלק מהמלגות פתוחות להגשה רק לתושבי הפריפריה, 

ובחלק מהן זה אינו תנאי סף אך בהחלט מעניק ניקוד חיובי. 

8

https://milgapo.co.il/?milga=melagot-hitnadvut%22%20%5Ct%20%22_blank


 

1

מלגות עירוניות 
לסטודנטים תושבי פ"ת בלבד  

*מספר המלגות מוגבל ועצם ההרשמה אינה מעניקה את הזכות למלגה.  
*בכפוף לאישור תקציב מפעל הפיס 

מלגות מפעל הפיס - המלגות בסך 10,000 ש“ח 
פר״ח 

פר"ח הוא פרויקט חונכות לאומי להשפעה חברתית המערבת סטודנטים 
בפעילות חונכות לילדים הזקוקים לסיוע לימודי ורגשי. החונכים מעניקים 
לילדים תשומת לב אישי, טיפוח ומודל לחיקוי, ובכך מסייעים לילדים לממש 
את הפוטנציאל האישי שלהם, לפתח הערכה עצמית חיובית, עם כלים 

חיוביים לכישורי חיים. 
לפרטים והרשמה לחונכות אישית ופרויקטים שונים:  

 https://perach-prj.weizmann.ac.il/PerachStudent/Registration

מלגת Final יוספטל 
מלגה המיועדת לתושבי יוספטל, הרשומים כתושבי השכונה בתעודת 

הזהות, המקדמים פעילות קהילתית בשכונה.  
לפרטים והרשמה:  

 /https://www.yoseftal.info

דרך עמי 
קבוצות לימוד המשלבות פעילות חברתית.  

לפרטים והרשמה:  
 https://tak.co.il/new/?t=5XR

נפש יהודי 
קבוצות לימוד המשלבות פעילות חברתית. 

*מיועד לממשיכים לשנה ב' במלגה 
לפרטים והרשמה:  

https://bit.ly/37JDp47
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מלגה סוציו-אקונומית - המלגה על סך 2,500 ש״ח 
מלגה המיועדת לסיוע כלכלי לתושבי העיר שאינה כוללת שעות התנדבות 
וניתנת על פי מצב סוציו-אקונומי. המלגה היא לסטודנטים תושבי פ"ת 
הלומדים במוסד המוכר ע"י המל"ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י 

מה“ט. 
לפרטים:

https://forms.gle/zqjuWSoTjRGcLsMTA

מכללת פ"ת – האוניברסיטה הפתוחה  
מלגת מעורבות חברתית המיועדת לסטודנטים הלומדים במכללת פ"ת 

בלבד 
לפרטים והרשמה: 

 https://forms.gle/UVDCrp3PA7ccZYcX8

האוניברסיטה הסינית הבינלאומית 
מלגת מעורבות חברתית המיועדת לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה 

הסינית הבינלאומית בלבד 
לפרטים והרשמה:  

 https://forms.gle/u7ZCMpHLE2tsNXCy7
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קרן אייסף 
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 
לפרטים: 

 (isef.org.il) מלגות - קרן מלגות בנלאומית אייסף לתואר ראשון ושני

מלגת ים של השכלה 
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 

לפרטים: 
 (amutayam.org.il) תכנית מלגות של עמותת חיל הים

קרן השג 
גובה המלגה: 2,500 ₪ 

למי מיועדת: מסיימי שירות צבאי/לאומי 
דרישות: משתנה בהתאם לתרומה* 

התנדבות: ללא התנדבות 
*מלגה זו נפתחת לסירוגין לאורך השנים ותלויה בתרומות  

לפרטים:  
 (milgot.co.il) קרן האפוטרופוס הכללי

מלגות לא עירוניות
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קרן אלי כהן ז"ל- בשביל החיים 
גובה המלגה: 2,500 ₪ לתואר ראשון, 5,000 ₪ לסטודנט/ית לתואר שני או 

שלישי ממוסד מחקר אקדמי המבצע/ת עבודת מחקר בנושא התאבדות 
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 

לפרטים: 
https://path-to-life.org/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%94-

%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%9D-%D7%90%D7%9C%D7%99-
 /%D7%9B%D7%94%D7%9F-%D7%96%D7%9C

קרן גרוס 
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 

לפרטים: 
 kerengruss | זכאי 

קרן נכי צה"ל 
גובה המלגה: משתנה  

למי מיועדת: חברי ארגון נכי צה"ל וסטודנטים במוסד אקדמי 
לפרטים: 

 /https://www.inz.org.il

מלגת משרד החינוך 
תאריכי הגשה: נובמבר-דצמבר 

גובה המלגה: 4,000 - 12,480 ש“ח 
המלגה לתואר ראשון, מכינה והנדסאים, על בסיס סוציואקונומי 

לפרטים: 
 https://loans.education.gov.il
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פרטים להרשמה שם הקרן/ארגון מוצא/מגזר

קרן אלרוב - מלגות לסטודנטים 
(alrovfund.org.il)

קרן ארלוב- 
עולים חדשים או 

דור ראשון 
להשכלה גבוהה

עולים חדשים

HIAS Israel – מלגות לעולים HIAS

קרן חנן עינור (kerenaynor.org.il) ללימודי משפטים מלגת חנן עינור יוצאי אתיופיה

מלגת סנגור, אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה, 
רח' פייר קוניג 28, ירושלים 93469 טלפון: 6789673 

-02 פקס: 6790412 -02

הילארד פאהן

/http://www.tebeka.org.il/news טבקה- 
לסטודנטים

(weizmann.ac.il) פרח מרום

דור העתיד: מאות מלגות לסטודנטים בטקס של 
(bucharim.com) הקונגרס – בוכרים.קום

בוכרים קום. יוצאי בוכרה

www.brit-buchara.com אבוקה

https://www.guidestar.org.il/organization/
580361285

קונגרס יהדות 
בוכרה

mail@cherfund.org.il  רח' קאופמן 2 תל אביב מלגות מיכאל 
צ'רנוי

יוצאי רוסיה

ת.ד. 866 ירושלים,  91000, 02-6452802 קרן שולה- עד 
גיל 28

יוצאי צפון אפריקה

/https://www.fede-maroc.com הפדרציה של 
יהדות מרוקו

יוצאי מרוקו

https://www.maccabim.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=47&It

emid=112&lang=he

קרן מכבים יוצאי איראן

לפרטים נוספים: 03-7517161 הקרן לקידום 
החינוך של יוצאי 
עיראק בישראל

יוצאי עיראק

מלגת מושל לכל התואר 
תאריכי הגשה: יוני-אוקטובר  

גובה המלגה: 18,000 ₪  
למי מיועדת: סטודנטים לתואר ראשון דרישות: סטודנטים למקצועות 
ההנדסה, מדעים ורפואה במוסדות הלימודים האקדמיים שמוכרים ע"י הקרן  

לפרטים: 
 /https://moshalprogram.org.il

קרן קמח לסטודנטים חרדים 
תאריכי הגשה: אוקטובר-נובמבר 

היקף המלגה: 7,000 - 9,800 ש"ח 
למי מיועדת: סטודנטים וסטודנטיות חרדים לתואר ראשון/שני. בוגרות ובוגרי תיכון 

חרדי, בוגרות אולפנה חרדית, בוגרי ישיבה 
 /https://keren-kemach.org :לפרטים

מלגות לפי מוצא או מגזר 
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מלגות על בסיס מעורבות חברתית 

שגרירי רוטשילד (בשיתוף משרד הביטחון) 
ארגון שגרירי רוטשילד עוסק בפיתוח המצוינות האישית והחברתית של 
סטודנטים, על מנת לקדמם למיצוי הפוטנציאל האישי, האקדמי 

והתעסוקתי, תוך מחויבות ועשייה חברתית מקצועית. 
גובה המלגה: 20,000 ₪  

למי מיועדת: סטודנטים לתואר ראשון או מי שנותרה לו יתרת 3 שנים 
לתואר, בסיס סוציואקונומי  

דרישות: יתרת לימודים של 3 שנים, עדיפות לסטודנטים מהפריפריה עם 
ניסיון התנדבותי או תעסוקתי  

התנדבות: פעילות חברתית במהלך השנה 
 (rothschildcp.com) לפרטים: דף הבית - שותפויות אדמונד דה רוטשילד

בוחרים מחר-הסוכנות היהודית לארץ ישראל 
הסוכנות פועלת בכל רחבי המדינה, לשם רווחתן של אוכלוסיות חלשות, 

קידום פלורליזם דתי וחברתי, או סיוע לעולים חדשים.  
גובה המלגה: משתנה  

למי מיועדת: סטודנטים לתואר ראשון ושני  
דרישות: יתרת לימודים של שנתיים לפחות  

התנדבות: 6 שעות מעורבות חברתית בשבוע בקידום יזמים קהילתיים ועוד 
לפרטים והרשמה:  

 (jewishagency.org) בוחרים מחר | הסוכנות היהודית לארץ ישראל

מנהיגות עסקית צעירה, "עתיד לנוער" 
"עתיד לנוער" הינה תכנית תעסוקה המיועדת לבני נוער במצבי סיכון. 
מטרתה המרכזית היא לשמש כמקפצה בדרך לשילוב מוצלח בשוק 
העבודה ובחברה בכלל. התכנית הינה בפריסה ארצית והדרכה בתכנית 

תהיה בהתאם לאזור מגורים/מוסד לימודים. 
גובה המלגה: 8,000 ₪   

מיועדת: לסטודנטים לתואר ראשון ושני עם ניסיון בהדרכה 
דרישות: עדיפות לסטודנטים לתחומי מנהל עסקים/כלכלה/תעשייה 

וניהול/חינוך/עבודה סוציאלית  
התנדבות: 120 שעות פעילות חברתית. 

לפרטים והרשמה:  
 YBL | מלגות לסטודנטים
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האחווה הסטודנטיאלית הגאה 
ארגון שמטרתו ליצור מרחב בטוח בקמפוסים השונים לסטודנטים להט”בים. 

גובה המלגה: 6,500-9,750 ₪   
למי מיועדת: מוסד המוכר ע"י המל"ג  

דרישות: משתנה בהתאם לתפקיד  
התנדבות: מגוון תפקידים 

לפרטים: Lgbt Students | האחווה הסטודנטיאלית הגאה 
 (achvalgbt.org.il)

עתיד בטוח 
"עתיד בטוח" הוא פורום של חברים מובילים בחברה הישראלית הפועלים 
להבטיח עתיד טוב יותר לילדים ולנוער, ללא אלימות והתנהגויות סיכון, ועם 

סיכויים טובים יותר לפתח את מלוא הפוטנציאל שלהם. 
גובה המלגה:6,000 ₪ -10,000 ₪  

למי מיועדת: תכנית מנהיגות צעירה לסטודנטים לתואר ראשון ושני 
באוניברסיטת ת"א ומכללת ת"א-יפו, המתגוררים בערים הבאות או בסמוך 

להן: פתח תקווה, בת ים, גבעתיים וכפר סבא. 
דרישות: ניסיון בהדרכה (עם נוער יתרון נוסף), זמינות אחר הצהריים וניידות  
התנדבות: 100 שעות הכשרה והדרכת נוער ליזמות חברתית ומניעת 

אלימות 
לפרטים והרשמה:  

 /https://atid-batuah.org.il

לתת 
"נוער לתת" מחנך בני נוער להתנדבות, מנהיגות ויזמות חברתית בכל 

מרחבי הארץ. הסטודנטים מגויסים עבור הדרכה וריכוז סניפים.  
גובה המלגה: 10,000 ₪- 14,000 ₪  

למי מיועדת: סטודנטים לתואר אקדמי 
דרישות: עמידה בתנאי הקבלה  

התנדבות: בין 8-5 שעות שבועיות במעורבות חברתית 
לפרטים והרשמה:  

 (latet.org.il) לתת - מלגות נוער

15

https://www.achvalgbt.org.il/
https://www.achvalgbt.org.il/
https://www.achvalgbt.org.il/
https://atid-batuah.org.il/
https://www.latet.org.il/scholarship/


 

חינוך לפסגות 
גובה המלגה: 5,000 ₪ - 10,000 ₪  

למי מיועדת: סטודנטים לתואר ראשון  
דרישות: זיקה להדרכה והוראה עם ילדים ונוער  

התנדבות: 130 שעות פעילות חברית במסגרת שיעורים לתלמידי בית ספר 
לפרטים: Lgbt Students | האחווה הסטודנטיאלית הגאה 

 (achvalgbt.org.il)

סחל"ב- סטודנטים חוברים לבתי הספר והגנים 
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 
לפרטים והרשמה:  

 /https://atid-batuah.org.il

נפש יהודי 
קבוצות לימוד המשלבות פעילות חברתית.  

לפרטים והרשמה:  
 /http://www.milga4u.co.il
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ולסיום, מה חשוב לזכור… 
חיפוש אחר מלגה הוא כמו חיפוש עבודה: המגוון רחב, ולא תמיד נצליח ✓

לעמוד בתנאי הקבלה. לא נורא, על כל דלת שנסגרת- נפתח חלון חדש. 
לכן חשוב לבחון כמה שיותר אפשרויות למלגה. 

לצלם, לסרוק ולהצטייד מראש בכל המסמכים הנחוצים, ולשמור אותם ✓
בתיקיה שנועדה לכך, שניתן יהיה להשתמש בהם בכל עת. 

להגיש! להגיש! להגיש! לא להסס, כך ניתן להגדיל את הסיכוי לקבל מימון ✓
שכר לימוד בכל האפשרויות הקיימות. 

לא להתייאש! אם שנה אחת לא הצלחתם לקבל מלגה, יתכן מאוד ✓
שבשנה שלאחריה תצליחו, לכן ניתן להגיש שוב. 

לעיתים יש שיקולים פנימיים שלא בהכרח מפורסמים וכך ניתן להרוויח ✓
מלגה נוספת, לכן ניתן לערער על ההחלטה במקרה של אי זכאות 
בצירוף מכתב אישי בו מנמקים סיבות לערעור.  לא תמיד יקבלו את 

הערעור, אבל תמיד שווה לנסות! 
לא לשכוח לעמוד בזמנים! זמני הגשת המועמדות למלגה הם קריטיים ✓

לסינון וקבלה, השתדלו להיות הראשונים שמגישים- והראשונים 
שמתקבלים. עקבו אחר מועד פתיחה וסגירת המועדים להגשת 

מועמדות 
לעיתים יש מלגות בתוך מוסד הלימודים, מומלץ לפנות לדיקן/דיקנאט ✓

הסטודנטים על מנת לקבל את כל המידע. 
בנוסף ניתן להיעזר בחיפוש מלגות באמצעות אתרי אינטרנט השונים.  ✓
מלגות המבוססות עשייה חברתית תורמות למוביליות חברתית והשפעה ✓

על המעגל החברתי הקרוב ביותר לתרומה לקהילה. בנוסף, השתלבות 
במלגה במהלך הלימודים מאפשרת רכישת ניסיון והרחבת מעגלי 
האנשים שאנו מכירים בעולם התעסוקה, התורמים לקורות החיים 

ורכישת מיומנויות נוספות בעולם העבודה.  
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