
מלגות מרכז תנופה עיריית קרית גת
אגף נוער וצעירים

 נקבע בהתאם לאורך וסוג השירות בצה"ל, מג"ב, משטרת ישראל, שב"ס או בשירות
 לאומי – אזרחי. ניתן למשוך את הכסף דרך אתר הקרן לחיילים משוחררים. קישור

לאתר הפיקדון האישי:
 https://www.hachvana.mod.gov.il/PikadonUpTo5/Pages/default.aspx

פיקדון אישי

 זכאים: המתחילים ללמוד חמש שנים משנת השחרור מצה"ל ושירתו כלוחמים או
תומכי לחימה. גובה המלגה: 4,000 $ לשנה. דרישות: 130 שעות התנדבות.

הרשמה: ממרץ ועד סוף מאי. קישור לאתר המלגה:
www.fidfimpact.org

מלגת אימפקט

 זכאים: לוחמים ומקבלי ת"ש שהשתחררו בכבוד והחלו ללמוד עד שלוש שנים
 מהשחרור. גובה המלגה: מימון 3\2 משכר הלימוד של שנה אקדמאית למשך כל
 התואר. דרישות: 180 שעות התנדבות\ 15 ימי מילואים הפרוסים על כל התואר.

הרשמה: נפתחת 1.9.2021 באתר הקרן לחיילים משוחררים.
https://www.hachvana.mod.gov.il/education/Pages/mimadim.aspx

ממדים ללימודים

 זכאים: המלגה מיועדת לאוכלוסיות שנקבעו על ידי הקרן, חיילים משוחררים, תושבי
 פריפריה, חיילים בודדים. גובה המלגה: מועמד ששירת שירות מלא (לאומי או צבאי)
 זכאי ל5,000 ₪ תמורת 65 שעות התנדבות. מועמד ששירת 12 חודשי שירות לאומי

זכאי ל2,400 ₪ תמורת 35 שעות התנדבות. הרשמה: ספטמבר- דצמבר
https://www.gruss.org.il/blank

מלגת קרן גרוס

 הרשמה: ספטמבר עד שמתמלא
https://www.perach.org.il

 חונכות אישית: זכאים: כלל הסטודנטים. גובה מלגה: 10,000 ₪ עבור 120 שעות-
 חונכות שנתיות + 10 שעות התנדבות לקהילה. (הפרויקטים הכלולים: פר"ח יסודי, ילדי

 אסירים, פר"ח הכנה לבגרות, בפרויקט פר"ח מועדוניות יבוצעו 130 שעות במסגרת
המועדוניות בלבד

 חונכות קבוצתית: זכאים: כלל הסטודנטים. גובה מלגה: 10,000 ₪ עבור 120 שעות-
 חונכות בשנה + 14 שעות התנדבות לקהילה. ישנה אפשרות להגדלת המלגה ל15,200

 עבור 268 שעות התנדבות

מלגת פר"ח מורחבת בשיתוף עיריית קריית גת ומפעל הפיס

 חל על מסיימי שירות צבאי, לאומי, אזרחי שטרם מלאו חמש שנים לסיום
 שירותם הצבאי והחלו ללמוד שנה א לתואר ראשון. ההחזר מתבצע מול

  המכללה. הברקוד הינו קישור לרשימת המוסדות הרלוונטים.

חוק שנה א חינם ללומדים בפריפריה



 זכאים: סטודנטים מקריית גת הלומדים במכללת אשקלון. חיזוק הקשר הבין דורי, חוויה
 של זמן איכות עם אזרחים וותיקים וסיוע של מיצוי זכויותיהם. גובה המלגה: 10,000 ₪

תמורת 140 שעות שנתיות הכוללות הכשרה והתנדבות
meoravut.tnuffa@gmail.com

פר"ח לאזרחים וותיקים

 מיועד לבעלי ניסיון בהדרכה, הרוצים להשפיע בקרב בני נוער. מלגה על סך 12,000 ₪
תמורת 160 שעות התנדבות שנתיות. הרשמה ספטמבר-אוקטובר

https://www.latet.org.il/scholarship/

מלגת נוער לתת בשיתוף פיס

 זכאים: תושבי קריית גת אשר מעוניינים במסע אישי וקבוצתי במטרה לייצר מעורבות
 חברתית גבוה. ישנו תהליך קבלה שבסופו יבחרו 15 סטודנטים. מותנה בהגשת קורות
 חיים. גובה מלגה: 10,000 ₪ תמורת 140\150 שעות. דרישות: התוכנית פועלת בשני
 חלקים- מפגשים קבוצתיים ואישיים. לפרטים נוספים ניתן להכנס לקישור המצורף.

הרשמה: אוגוסט- ספטמבר. לינק למידע והגשת מועמדות
https://docs.google.com/forms/d/1rI8c5dqeBbvbac0pxf_QSISvSj9-

MikAYHMbWTa3nZz0/viewform?edit_requested=true

נטועים גאווה מקומית

 זכאים: כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון במוסדות לימוד המוכרים למוסד
 להשכלה גבוהה. גובה מלגה: 6,200 ₪ תמורת 120 שעות התנדבות. פרטים נוספים

http://www.sachlav-edu.co.il/%D7%91%D7%99%D7%AA.aspx

מלגת סחל"ב

 מלגה הניתנת על ידי משרד החינוך לסטודנטים במוסדות האקדמאים בישראל. זכאים:
 סטודנטים במעמד של תושבי קבע בישראל הלומדים לתואר ראשון ושני. סטודנטים

 להוראה אינם זכאים למלגה זו. דרישות: מילוי שאלון לגבי מצבו האישי של הסטודנט.
גובה המלגה: 4,000 ₪ \ 6,200 ₪ \ 12,480 ₪ . הרשמה: נובמבר- דצמבר
 http://wwhttps://students.education.gov.il/towards-academic-studies/loan

מלגת משרד החינוך

 זכאים: סטודנטים תושבי פריפרייה הלומדים לתואר ראשון במקצועות ההנדסה ומדעי
 המחשב והינם חיילים משוחררים, ששירתו שירות מלא עד 5 שנים וגילם בין -21 30.

 גובה המלגה: מימון מלא ללימודים, מחשב נייד, הכשרה מקצועית וסיוע בהשמה.
הרשמה: מאי עד יוני

https://atidim.org/pro-
gram/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%A

2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94/ 

מלגת עתידים לתעשייה

 זכאים: סטודנטים תושבי פריפריה הלומדים לתואר ראשון במקצועות ההנדסה
 באוניברסיטאות הטכניון, בן גוריון ובר אילן. הגובה המלגה: מימון מלא למכינה ולתואר,

מחשב נייד, ליווי וסיוע פרטני לכל מועמד. הרשמה: אפריל
https://aluma.org.il/heseigim-lehightech-info

מלגת הישגים להייטק

 הרשמה ספטמבר-אוקטובר, מיועד לכלל הסטודנטים. לווי והעצמה אישית לבני נוער
בקריית גת, פעמיים בשבוע למשך שעתיים

ידידים למען הנוער והחברה, תוכנית סיכויים, בשיתוף פיס

 הרשמה: ספטמבר עד שמתמלא
https://www.perach.org.il

 חונכות אישית: זכאים: כלל הסטודנטים. גובה מלגה: 10,000 ₪ עבור 120 שעות-
 חונכות שנתיות + 10 שעות התנדבות לקהילה. (הפרויקטים הכלולים: פר"ח יסודי, ילדי

 אסירים, פר"ח הכנה לבגרות, בפרויקט פר"ח מועדוניות יבוצעו 130 שעות במסגרת
המועדוניות בלבד

 חונכות קבוצתית: זכאים: כלל הסטודנטים. גובה מלגה: 10,000 ₪ עבור 120 שעות-
 חונכות בשנה + 14 שעות התנדבות לקהילה. ישנה אפשרות להגדלת המלגה ל15,200

 עבור 268 שעות התנדבות



 זכאים: סטודנטים שרוצים לחזק את השייכות והזהות היהודית על ידי אישי וקבוצתי.
 גובה מלגה: 1,000 $ תמורת 4 שעות שבועיות בסמסטר. דרישות: הגעה לשיעורים

פרונטלים, קבוצות דיון, הרצאות, סדנאות.. הרשמה: ספטמבר עד נובמבר
https://tak.co.il/new/?t=5XR

לגעת ברוח "אתנחתא"

 זכאים: סטודנטים חדשים למקצועות הרפואה, הנדסה ומחשבים בעלי מוטיבציה גבוהה
 ומרקע סוציו אקונומי נמוך. המלגה תסייע בשיפור נקודת הפתיחה בחיים ותסייע

בשילוב בעולם העבודה. הרשמה: מאי עד ספטמבר. לפרטים נוספים
https://in.bgu.ac.il/welcome/pages/news/moshal_scholarships.aspx 

להרשמה יש לשלוח מייל לאילנית בכתובת
 ilanitcohen@moshalscholarship.org  

מלגת מושל

 זכאים: סטודנטים לרפואה, כלכלה, מנהל עסקים, הנדסה, עבודה סוציאלית וחינוך. על
הסטודנטים להיות בעלי הישגים אקדמיים גבוהים. מתאימה לחיילים משוחררים החל מ

 2016. גובה מלגה: 5,00 שקלים, איננה מותנית בהתנדבות. הרשמה: אוקטובר עד
 מרץ. לפרטים נוספים

https://merkazezrahi.co.il-
/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7
%97%D7%99/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%AA

-%D7%AA%D7%A9%D7%A4/

מלגת המרכז האזרחי לתרבות, חברה וכלכלה

 זכאים: עדיפות לתושבי/יוצאי פריפריה חברתית/גיאוגרפית, שישרתו שירות סדיר ומלא
 בצה"ל או מסיימי שירות לאומי המעוניינים במעורבות חברתית ולומדים במוסדות לימוד

נבחרים. גובה המלגה: 20,000 ₪. הרשמה ביולי-אוגוסט
https://rothschildcp.com

מלגת קרן רוטשילד

 זכאים: מיועדת לבוגרי תוכניות קרן רש"י הנרשמים ללימודי תואר אקדמי, אימהות חד
 הוריות, בוגרי כפרי נוער ופנימיות, סטודנטים מהפריפריה ובני העדה האתיופית

 המעוניינים במעורבות חברתית. גובה המלגה: 5000-18,000 ₪ לשנה, בהתאם למצב
 סוציו אקונומי. המועמדים צריכים להיות לאחר שירות צבאי או שרות לאומי מלא.

הרשמה באוקטובר
http://katzir-app.rashi.org.il/general_page.aspx

מלגת קרן קציר

 זכאים: סטודנטים תושבי הפריפריה בעלי מצב סוציו-אקונומי נמוך, ששירתו שירות
 מלא בצבא או בשירות לאומי, בעלי פוטנציאל אקדמי והמעוניינים במעורבות חברתית.
 התכנית מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון שני ושלישי ברשימת מוסדות נבחרים. יש
 צורך ביום שישי פנוי לצורך מעורבות חברתית. גובה המלגה: 20,000 ₪ לתואר ראשון.

 .הרשמה בין יוני-יולי
info@isef.org.il  מייל לפרטים 

קישור לאתר
https://www.isef.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

 מלגת אייסף



 זכאים: מיועד לסטודנטים שהתקבלו ללימודי תואר ראשון ולימודי תעודה ושיתחילו את
 שנתם הראשונה, בוגרי שירות צבאי/לאומי מלא, דור ראשון בארץ שלומדים באקדמיה

 (לשני ההורים אין תואר אקדמי), או עולים חדשים, ואינם מקבלים מלגת לימודים
 משמעותית נוספת. גובה המלגה: 10,000 ₪ בשנה לכל שנת לימודים. המלגה איננה

מותנת בהתנדבות. הרשמה מרץ-מאי. להרשמה ופרטים נוספים
https://www.alrovfund.org.il/
 או 03-6950523 שלוחה 108

קרן אלרוב

 זכאים: מי שהתקבל ללימודי מדעים/טכנולוגיה/הנדסה/מתמטיקה מהאוניברסיטאות
 הבאות-הטכניון, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר-אילן, האוניברסיטה העברית,
 אוניברסיטת בן גוריון. תנאי לממוצע בגרויות ופסיכומטרי גבוהים, רקע התנדבותי, בעלי

 .צורך כלכלי. גובה המלגה: 40,000 ₪ לשנת לימודים. הרשמה יוני-אוגוסט
לפרטים והרשמה

https://schulichleaders.co.il/#top

מלגת מנהיגי שוליך

 גובה המלגה: עד 3,500 ₪. הרשמה: ספטמבר עד נובמבר
https://www.kerenaynor.org.il/default.aspx?lang=he 

מלגת קרן חנן עינור

  ינואר: גובה מלגה: עד 4,000 ₪, איננה מותנית בהתנדבות
https://www.maccabim.org 

 מלגת קרן מכבין ליוצאי אתיופיה ויוצאי איראן

מלגות ליוצאי העידה האתיופית

https://www.universities-colleges.org.il/P43279
 מלגות נוספות ורבות ע"פ מוצא עדתי להלן הלינק:

 מומלץ להיכנס לדף האינטרנט של תוכנית "הישגים" ולהיכנס לרובריקת מלגות, עומדות
לרשותכם שם מלגות על פי מוצא, שירות צבאי, תעסוקה, תחומי לימוד וכו'..

https://hesegim.org.il

לשאלות נוספות ניתן לפנות לרכזת השכלה גבוהה
haskala.gat@gmail.com :בטלפון: 08-6811871  ובמייל 

ובווצאפ: 08-6875055

לפרטים והרשמה
https://ff-yt.org/pro-

jects/%d7%97%d7%a8%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%a7%d7%93%d
7%9e%d7%99%d7%94/

מלגת ידידות טורונטו

 מלגת קמ"ח
https://keren-kemach.org

מלגות למגזר החרדי

 זכאים: המלגה לעולים ובני עולים מהעדה האתיופית ומיועדת לתלמידי אוניברסיטאות
 ומכללות, לרבות בתי ספר להנדסה, סיעוד, מחשבים, מדעים או כל תוכנית לימודים

.אקדמאית אחרת המוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה. הרשמה באוגוסט
לפרטים ויצירת קשר

melagot@hias.org
http://hias.org.il/student-grants/ : אתר

מלגת היאס


