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 רשימת אתרי מלגות: 
 

 רה"ב ופנמה) א(ארגון ידידי צה"ל ב ללוחמים ותומכי לחימה   -  אימפקטמלגת 
  אקונומי. גובה-לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם בעלי תעודת שחרור בצבע זהב או כסף, על בסיס מצב סוציו

 03-9698855פרטים נוספים באתר או נים. ש 4לכל שנת לימוד ועד  4000$המלגה 

 . 31.5 -ונסגרת ב  ,בכל שנה 1.3 -החל מ(גם טרם הרישום למוסד הלימודים)  נפתחת ההרשמה
 

 (החלוץ)   מגורים קהילת שחר מלגות ו
 ₪.  10,000שעות בשנה. מלגה  150התנדבות  ערכית.  משימתית, ,מגורים בקהילה חברתית 

 hagai.efrat@hechalutz.com: במייל   להרשמה  לאתר החלוץ

 

 מימון לימודים ביטוח לאומי 
 סניף ב.ל. באזור מגוריו. למימון הלימודים ב (נכות, יתמות וכו') יכול להגיש בקשה    .ל.כל מי שזכאי לתמיכה של ב

 
 ן לימודים משרד הקליטה מימו

 , "ישראלים חוזרים" וכו'. כל מי שזכאי יכול לפנות למימון לימודים עד גובה שכ"ל אוניברסיטאי. עולים חדשים

 

 כספי פיקדון 
 להשתמש בכספים אלו לתשלום שכ"ל.   ה/כספי פיקדון, יכול  ו/הכל משוחרר/ת צ.ה.ל או שרות לאומי שיש ל

 
 לחיפוש מלגה מקוון  התאחדות הסטודנטים אתר 

 
 אינפו אתר לימודים  

 
 נרשמים אתר 

 
 לחיילים משוחררים - קרן גרוס

 
 לסטודנטים ערבים   –לדו קיום   קרן ויסאם

 
 ליוצאי אתיופיה  – קרן חנן עינור

 
 אלף המלגות תכנית    –או"פ 

 
 

mailto:minsharforart@gmail.com
https://fidfimpact.org/
https://www.hechalutz.com/student
mailto:hagai.efrat@hechalutz.com
https://www.nuis.co.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/
http://www.limudim-info.co.il/scholarships.asp
http://www.nirshamim.co.il/
https://www.gruss.org.il/blank
https://www.wesam-fund.org/page-4.html
https://www.kerenaynor.org.il/content.aspx?id=1150&lang=HE
https://www.openu.ac.il/dean-students/scholarships/pages/1000scholarships.aspx?website=op_1000&ToolId=lidim
https://www.openu.ac.il/dean-students/scholarships/pages/1000scholarships.aspx?website=op_1000&ToolId=lidim
https://www.openu.ac.il/dean-students/scholarships/pages/1000scholarships.aspx?website=op_1000&ToolId=lidim
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 האוניברסיטה הפתוחה מלגות מטעם  
 

 לאתר דיקנט הסטודנטים  האו"פמלגות סיוע כלכלי של  

 הבא.  'של לפחות קורס אחד בהצלחה וכן הרשמה בפועל לסמ התנאי הבסיסי להגשת מלגה הוא סיום  

 תהליך הגשת הבקשה מתבצע דרך השאילת"א. לפרטים נוספים ניתן להיכנס 

 

 (רק למי שלומד או"פ)   ממדים ללימודים  -  משרד הביטחוןמלגת 
 . חרור השמיום אקונומים. עד שלוש שנים -לפי קריטריונים סוציו . באליוצאי צ

 

 (רק למי שלומד או"פ)  פר"ח תכנית 
 מחייב התנדבות פעמיים בשבוע. 

 
 (רק למי שלומד או"פ)  משרד החינוך קרן הסיוע של 

   .נ"ז באו"פ 24קורסים או  5 לפחות לסטודנט (לפי רמת הנזקקות).₪   12,480מלגה של עד 

   

 מלגות לפי מוצא:
 אתיופים 

 ישראל  –ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה  נותן המלגה: 

 איראנים 

 קרן מכבים  נותן המלגה: 

 עדיפות לסטודנטים שעלו מאיראן  . , בעלי זיקה לאיראן עד דור שלישי30אשון עד גיל סטודנטים לתואר ר  למי מיועד:

 בוכרים 

 קרן מלגות ליוצאי בוכרה  –אבוקה  נותן המלגה: 

 סטודנטים יוצאי העדה הבוכרית  למי זה מיועד: 

 דמשקאים 

 ארגון יוצאי דמשק  נותן המלגה: 

 יר דמשק (אבא, אמא, סבא או סבתא). סטודנטים לאחר שירות צבאי בעלי זיקה לע למי זה מיועד: 

 דרום אפריקאים 

 הפדרציה הציונית הדרום אפריקאית  נותן המלגה: 

 סטודנטים שמוצאם או מוצא הוריהם מדרום אפריקה למי זה מיועד: 

 הולנדים 

 קרן מלגות לעולי הולנד וצאצאיהם ע"ש ליאו וריק כהן  נותן המלגה: 

 40דיהם ונכדיהם, עד גיל סטודנטים עולים מהולנד, יל למי זה מיועד: 

 יוצאי מרכז אירופה 

 ארגון יוצאי מרכז אירופה נותן המלגה: 

mailto:minsharforart@gmail.com
https://www.openu.ac.il/dean-students/pages/default.aspx
https://www.openu.ac.il/dean-students/scholarships/pages/financialaidscholarship.aspx
https://www.hachvana.mod.gov.il/education/Pages/mimadim.aspx
https://www.perach.org.il/
https://students.education.gov.il/towards-academic-studies/loan
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 סטודנטים בעלי שייכות מוכחת לקהילת יוצאי מרכז אירופה  למי זה מיועד: 

 מוסלמים 

 משרד ראש הממשלה, קרן הווקף המוסלמי  נותן המלגה: 

 . במוסד אקדמי ,שעות לפחות  13 -ן סטודנטים מהעדה המוסלמית, הלומדים לתואר ראשו למי זה מיועד: 

 מרוקאים 

 הפדרציה העולמית של יהודי מרוקו  נותן המלגה: 

 סטודנטים מעוטי הכנסה הפועלים בקהילה  למי זה מיועד: 

 סינים 

 איגוד יוצאי סין בישראל  נותן המלגה: 

 עולים מסין ועולים מרוסיה שמוצאם מסין  למי זה מיועד: 

 ספרדים 

 טי לסטודנטים ממוצא ספרדי קרן יהושע סל נותן המלגה: 

 גוסלביה וארצות דוברות לדינו. ו, י יווןבולגריה, ספרד, טורקיה,  : סטודנטים ממוצא ספרדי, יוצאי למי זה מיועד: 

 עיראקים 

 הקרן לקידום החינוך ליוצאי עיראק בישראל נותן המלגה: 

 סטודנטים יוצאי עיראק עד דור שלישי למי זה מיועד: 

 צרפתים 

 אחדות יוצאי צרפת, צפון אפריקה וארצות דוברות צרפתית הת נותן המלגה: 

 עולים חדשים שנמצאים בארץ פחות מחמש שנים  למי זה מיועד: 

 קנדים 

    AACI -קרן המלגות לסטודנטים בעלי אזרחות קנדית    נותן המלגה: 

 סטודנטים בעלי אזרחות קנדית  למי זה מיועד: 

 תורכים 

 ראל התאחדות יוצאי תורכיה ביש נותן המלגה: 

 תושבי בת ים 

 תכנית כוכבים בבת ים  נותן המלגה: 

 מתקשים להשתלב התלמידי תיכון בבת של תומכים ומלווים  מקבלי המלגה יהיו תושבי בת ים. למי זה מיועד: 

mailto:minsharforart@gmail.com

