
 רשימת אתרי מלגות:

 *** סטודנטים שלומדים קורסי או"פ - נא לציין זאת בכל בקשת מלגה

 

  מגוריםות ומלג קהילת שחר -מי שלומד או"פ 
 

https://www.hechalutz.com/student 
 

 ⬅התכנית כוללת 

 לימודים משותפים ✔

 וחברתיתקהילה משימתית  ✔

 התמחות באירגונים שונים וברשויות מקומיות ✔

 ש"ח 10,000מלגה על סך  ✔

 https://bit.ly/2mn83f4לפרטים והרשמה למיונים << 
 talyashay91@gmail.com -לשאלות על התכנית << טליה 

 

 או"פ - אלף המלגות של האו"פ:

http://www.openu.ac.il/1000_scholarships/index.html?website=op_1000&ToolId=lidim 

 

 או"פ - תכנית המלגות לסטודנטים של או"פ

http://www.openu.ac.il/dean/online_form.html 

 

 קשות למלגות סיוע כלכלי של האוניברסיטה הפתוחהב
 

 של לפחות קורס אחד בהצלחה וכן הרשמה בפועל לסמסטר הבא.התנאי הבסיסי להגשת מלגה הוא סיום 
לאתר רטים נוספים ניתן להיכנס רנט ומתבצע דרך השאילת"א. לפתהליך הגשת הבקשה פשוט ואינט

 .הסטודנטים  דיקנט
 

 
 

 : ממדים ללימודים -מלגת משרד הביטחון
 

אשר שירתו עולים, מקבלי תשלומי משפחה ובני מיעוטים, סיוע בתשלום שכר לימוד לסטודנטים בודדים, 
 , 6,804  -בצה"ל שירות מלא ותקין. גובה הסיוע נכון להיום כ 

 ו., ועדיין לא חלפו שלוש שנים מיום שחרור1.7.2013כל זאת למי שהתגייס החל מ 
 

https://www.hachvana.mod.gov.il/education/Pages/mimadim.aspx 
 
 

 קרן הסיוע של משרד החינוך
 

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

 http://edu.gov.il/special/students/Scholarships/Pages/loan.aspx 
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 מלגת אימפקט - ללוחמים ותומכי לחימה

http://82.80.37.66/impact/ 
 
 

 פרויקט איילים -

http://ayalim.org.il/join 

 

 אתר לימודים אינפו

http://www.limudim-info.co.il/scholarships.asp 

 

 אתר נרשמים

http://www.nirshamim.co.il 

 

 קרן גרוס - לחיילים משוחררים

www.gross.org.il 

 

 תכנית פר"ח של האו"פ – מלגה עבור חונכות

www.perach.org.il 

 

 קרן ויסאם לדו קיום – לסטודנטים ערבים

www.wisam-fund.org 

 

 קרן חנן עינור – ליוצאי אתיופיה

www.kerenaynor.org.il 

 

 אתר התאחדות הסטודנטים לחיפוש מלגה מקוון

.  http://nuis.tagonet-ltd.com/scholarships_form.php 

 

:מלגות לפי מוצא  

 

 דמשקאים

ארגון יוצאי דמשק נותן המלגה:  

באי בעלי זיקה לעיר דמשק )אבא, אמא, סבא או סבתא(.סטודנטים לאחר שירות צ למי זה מיועד:  
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 בוכרים

קרן מלגות ליוצאי בוכרה –אבוקה  נותן המלגה:  

סטודנטים יוצאי העדה הבוכרית למי זה מיועד:  

 הולנדים

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

40כדיהם, עד גיל סטודנטים עולים מהולנד, ילדיהם ונ למי זה מיועד:  

 יוצאי מרכז אירופה

ארגון יוצאי מרכז אירופה נותן המלגה:  

סטודנטים בעלי שייכות מוכחת לקהילת יוצאי מרכז אירופה זה מיועד: למי  

 מוסלמים

רד ראש הממשלה, קרן הווקף המוסלמימש נותן המלגה:  

שעות לפחות במוסד  13של  סטודנטים מהעדה המוסלמית, הלומדים לתואר ראשון בהיקף למי זה מיועד:

 אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל

 מרוקאים

הפדרציה העולמית של יהודי מרוקו נותן המלגה:  

לים בקהילהסטודנטים מעוטי הכנסה הפוע למי זה מיועד:  

 צרפתים

התאחדות יוצאי צרפת, צפון אפריקה וארצות דוברות צרפתית נותן המלגה:  

עולים חדשים שנמצאים בארץ פחות מחמש שנים למי זה מיועד:  

 אתיופים

ישראל –יקה למען יהודי אתיופיה ארגון צפון אמר נותן המלגה:  

 איראנים

קרן מכבים נותן המלגה:  

, בעלי זיקה לאיראן עד דור שלישי, עם עדיפות 30תואר ראשון עד גיל סטודנטים ל למי זה מיועד:

 לסטודנטים שעלו מאיראן

 קנדים

  -קרן המלגות לסטודנטים בעלי אזרחות קנדית   מלגה:נותן ה

AACI   

נטים בעלי אזרחות קנדיתסטוד למי זה מיועד:  

 סינים

איגוד יוצאי סין בישראל נותן המלגה:  

סין ועולים מרוסיה שמוצאם מסיןעולים מ למי זה מיועד:  

 ספרדים



קרן יהושע סלטי לסטודנטים ממוצא ספרדי נותן המלגה:  

ה וארצות סטודנטים ממוצא ספרדי, יוצאי המדינות בולגריה, ספרד, טורקיה, יוו, יגוסלבי ד:למי זה מיוע

 דוברות לדינו.

 עיראקים

הקרן לקידום החינוך ליוצאי עיראק בישראלנותן המלגה:   

סטודנטים יוצאי עיראק עד דור שלישיזה מיועד:  למי  

 תורכים

התאחדות יוצאי תורכיה בישראלנותן המלגה:   

 דרום אפריקאים

הפדרציה הציונית הדרום אפריקאית נותן המלגה:  

שמוצאם או מוצא הוריהם מדרום אפריקה סטודנטיםלמי זה מיועד:   

 תושבי בת ים

תכנית כוכבים בבת ים נותן המלגה:  

תושבי בת ים. בתמורה למלגה הסטודנטים תומכים ומלווים תלמידי תיכון בבת יש ה מיועד: למי ז

 שמתקשים להשתלב

 

 

 


