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 13.3.19 -מעודכן ל

 מלגות השכלה גבוהה
 

 אתרי מלגות לחברה הערבית
 

 )המלגות תקפות גם באוניברסיטאות(  מכללות
 

 לימודים בישראל
 
 

 לכלל האוכלוסיות מלגות אתרי
 

 )מומלץ להירשם לאתר לקבלת עדכונים( פה-מילגה
 

 U-4-מומנטום
 

 התאחדות הסטודנטים הארצית
 

 לימודים בישראל
 

 אתר המלגות הבינלאומי
 

 

  לסטודנטים והנחות הטבות
 

 ."הטבות"" ולחצו על התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל: "GOOGLEכתבו ב
 
 

*לרוב המוחלט של המלגות ניתן להירשם באמצעות מוסדות הלימוד *
 בדיקנאט הסטודנטים** -שלכם

 
 

 מלגות לחברה הערבית וכלליות
 

שם 
 הגוף/קרן/מלגה

 דרישות המלגה תנאי קבלה וזמני הגשה סכום המלגה

 ₪  25,000 אאירתקא
 שנים 3-ל

 תואר ראשון – 7.10-27.10
 סרטון הדרכה להגשת בקשה

 
 קישור למלגה

שעות  80שעות בשנה א',  40
שעות נוספות  80-בשנה ב', ו
 בשנה ג'. 

  –קרן נכסי ההקדש 
 הוואקף המוסלמי

משתנה משנה 
 לשנה

עד אמצע חודש  לת חודש אפרילתחי
 אפריל

 

 קישור למלגה
 קישור למלגה

תכניות   ;מקצועות ההנדסה
להוראת אמנות, מוסיקה ודרמה; 

תחומי המדעים המדויקים; 
רוקחות; פסיכולוגיה; מנהל 

 עסקים וכלכלה

ת מעטפת מלג

החברה לסטודנטים מ

  הערבית

לפי החלטת 
 הדיקנאט

 קישור לבקשת מלגה
 (16)שורה 

 אריאל רסיטתאוניב

מעגל סטודנטים 

וסטודנטיות יוצרים 

 דיאלוג

 קישור לבקשת מלגה ₪ 2,500
 (2)שורה 

 האוניברסיטה העברית
 שעות שנתיות 85

    

https://www.michlalot.co.il/limudim/milga_arab.php
https://www.michlalot.co.il/limudim/milga_arab.php
https://www.universities-colleges.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D/
https://www.universities-colleges.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D/
https://milgapo.co.il/?milga=motza
http://www.momentum4u.org/milgotplus/
https://www.nuis.co.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/?utm_source=Adwords&utm_medium=Milgot-Alios&gclid=EAIaIQobChMI4onj3vWc3wIVREPTCh1gxA6zEAAYAiAAEgKvnfD_BwE
https://www.nuis.co.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/?utm_source=Adwords&utm_medium=Milgot-Alios&gclid=EAIaIQobChMI4onj3vWc3wIVREPTCh1gxA6zEAAYAiAAEgKvnfD_BwE
https://www.universities-colleges.org.il/P32473/?SearchForum=&page=2
https://www.universities-colleges.org.il/P32473/?SearchForum=&page=2
http://www.scholargeek.org/
http://www.scholargeek.org/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=Iuou2vgUB-I
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=Iuou2vgUB-I
https://irteka.co.il/main.asp?IDsector=192
https://irteka.co.il/main.asp?IDsector=192
https://www.gov.il/he/Departments/General/milgot_wakf100518
https://www.gov.il/he/Departments/General/milgot_wakf100518
http://www.pmo.gov.il/about/Projects/Pages/milgot.aspx
http://www.pmo.gov.il/about/Projects/Pages/milgot.aspx
https://www.universities-colleges.org.il/%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D/
https://www.universities-colleges.org.il/%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D/
https://www.universities-colleges.org.il/P32473/
https://www.universities-colleges.org.il/P32473/
https://www.universities-colleges.org.il/P32473/?SearchForum=&page=2
https://www.universities-colleges.org.il/P32473/?SearchForum=&page=2
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 וויסאם חמיס
Wisam Fund 

תינתן לסטודנטים הלומדים  עדיפות ₪ 3,000עד 
 במסלולים הבאים:

הנדסת מחשבים, רפואה, רוקחות, 
 .סיעוד ועבודה סוציאלית

 קישור למלגה

 מתחייבים להצטייןהזכאים 
בלימודים ולקדם את מורשתו 

דוגלת בשוויון של ויסאם, ה
 .זכויות ובדו קיום

בנוסף, הם מתבקשים לתרום סך 
שעות לפעילות למען  20 -של כ 

 הקהילה
מועדון אנשי 

העסקים הערבים 
 בישראל

 מקצועות טכנולוגייםסטודנטים ל 2,000-6,000₪
 טים והרשמה:פר

6563421-04 

 

התאחדות 
הסטודנטים 

מדברים  -הארצית
 ערבית

6,500  ₪ 20/10/2018 
 קישור למלגה

 שעות הוראה 120

סטודנטים 
וסטודנטיות בספורט 

 למען השלום

2,500   ₪ 10/02/2019 
 קישור למלגה
 בו פורסמה המלגה קישור לאתר

 שעות 60 

 מתחילת אוקטובר עד סוף נובמבר 1,500-5,000₪ קרן רוקייה ביאדסה
 

 טלפון ליצירת קשר:
04-6382723 

סטודנטים ערבים לתואר ראשון 
באוניברסיטאות החל מהשנה 

 ללימודיהם.  השנייה
פ מצב ”עדיפות ליתומים ע

 נזקקים . לאנשיםאקונומי-סוציו
מלגת מנהל המדע 

במשרד הטכנולוגיה 
והמדע לערבים, 
 צ'רקסים ודרוזים

20,000-
40,000 ₪ 

לתואר שני ולתואר סטודנטים 
ההנדסה  שלישי במסלולי המדעים,

 והטכנולוגיה
 טלפון ליצירת קשר:

02-5411170/73 

תית, בהיקף של פעילות התנדבו
 שעות בשנה 30 -כ

-קרן חינוך ארה"ב
 ישראל

FULBRIGHT 
*אפשרות למימון 

לימודים לתואר שני 
 בארה"ב

  
 

 קישור למלגה

 

 4,000-12,480 משרד החינוך
₪ 

 תואר ראשון או הנדסאים
 קישור למלגה

 

 שעות פעילות120  קישור למלגה ₪  6,500 פר"ח
פרויקט תיאטרון 

קהילתי: ליצור עם 
 אזרחים ותיקים

 טלפון ליצירת קשר: ₪ 5,600
03-6093330 
 קישור למלגה

שעות  4שעות פעילות, 130 
יות. פעילות במועדון שבוע

 לקשיש בישוב
 שגרירי רוטשילד

 
20,000  ₪

 בשנה
 2019מאי 

 טלפון ליצירת קשר:
04-3730417 

 קישור לפרטי המלגה

 שעות שבועיות,  12 
 שנים 3למשך  

צוערים  -עתידים
לשלטון המקומי 

 )תואר ראשון/שני(
 

שנות  3-התחייבות ל
 לימודים

 שנות עבודה 4-ו

30,000 ₪ 
 בשנה 

 מילוי טופס הרשמה מקוון-
 מבחן ממוחשב-
 מרכז הערכה-
 ראיון אישי-

 קישור למלגה

 שנות השמה 4-התחייבות ל
בשלטון המקומי בפריפריה, 
התחייבות לשעות התמחות 

לתואר, יציאה  2-החל מהשנה ה
סמינרים עיוניים  6-חובה ל

 בשנה

http://www.wesam-fund.org/page-4.html
http://www.wesam-fund.org/page-4.html
https://www.nuis.co.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA/
https://www.nuis.co.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA/
https://report.nuis.co.il/registration/Project.aspx?ID=1053
https://report.nuis.co.il/registration/Project.aspx?ID=1053
https://www.nuis.co.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%92/
https://www.nuis.co.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%92/
https://www.fulbright.org.il/ar/awards/3
https://www.fulbright.org.il/ar/awards/3
https://loans.education.gov.il/
https://loans.education.gov.il/
http://www.perach.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%97
http://www.perach.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%97
https://report.nuis.co.il/registration/Project.aspx?ID=2132
https://report.nuis.co.il/registration/Project.aspx?ID=2132
http://rothschildcp.com/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2/
http://rothschildcp.com/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2/
https://www.hasama-zoarim.co.il/register
https://www.hasama-zoarim.co.il/register
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 ₪ 40,000 קרן שוליך
 לשנה

ללימודי תלמיד/ה אשר התקבל/ה 
וגיה, הנדסה או לונמדעים, טכ
באחת מחמש  מתמטיקה

 .האוניברסיטאות הנבחרות
 

 דרישות:
ומטרי ממוצע בגרויות ופסיכא. 

 .גבוהים
)לדוגמה:  התנדבותי רקעב. 

פעיל/אחראי במסגרת קהילתית(, 
בוגר/ת של תכנית מנהיגות, ג. 

 .שנת שירות, הדרכה, פיקוד בצבא
    ליצורך כלכ /תבעלד. 

 קישור למלגה

 

באר שבע, ירושלים, חולון, רמת  קישור למלגה  ₪ 6,500 בשביל הדיאלוג
 גן, כרמיאל וסח'נין

 שעות פעילות 120 

שקיפות בינ"ל 

ישראל: לשלטון טוב 

 יותר

 -לפרטים והרשמה ₪ 6,500
03-6409176 
 קישור למלגה

 אוניברסיטת תל אביב
 שעות פעילות 120 

 5,200-10,000 חינוך לפסגות
₪ 

 מלגהקישור ל
 

שעות פעילות שבועית,   4
בשעות אחה"צ, בעבודה חינוכית 

  עם ילדים ונוער ודינאמית

-20,000 קרן אייסף
25,000 ₪ 

 בשנה

15.8-17.5 
על הסטודנט/ית להיות לאחר שירות 
צבאי / לאומי / אזרחי מלא, וללמוד 

המוסדות המשתפים  18-באחד מ
  .פעולה עם הקרן

 קישור למלגה

 

מלגות על שם צבי 
 ינאי

 ₪ 200,000עד 
 לשנתיים

 ₪ 250,000עד 
 לשלוש שנים

מאי -פרסום מדי שנה בחודשים אפריל
 .משרד המדע והטכנולוגיהבאתר 

 ת הלימודפרטים במוסדו

 תואר שלישיסטודנטים ל
 .משתלמים לפוסט דוקטורט

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יםאאקדמ ותמוסדחלוקה לפי  לעמלגות 

http://www.schulichleaders.co.il/about-scholarship
http://www.schulichleaders.co.il/about-scholarship
https://report.nuis.co.il/registration/Project.aspx?ID=1054
http://www.momentum4u.org/milgotplus/
http://www.momentum4u.org/milgotplus/
http://www.e4e.org.il/joinusstudents/?gclid=Cj0KCQiAoo7gBRDuARIsANeJKUbRLnkV_FCuRsYfZC-QiEh5jLIB9GoplGHVsv8SsgwX2w4dR8eICyEaAr5HEALw_wcB
https://milgapo.co.il/?milga=_isef
https://milgapo.co.il/?milga=_isef
https://www.gov.il/he/Departments/General/most_scholarships
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 בית ברל-

 אריאל-

 אוניברסיטת תל אביב-

 אוניברסיטת בר אילן-

 בירושלים האוניברסיטה העברית-

 אוניברסיטת בן גוריון-

 אוניברסיטת חיפה-

 , ירושליםבצלאל-

 שנקר, תל אביב-

 סמינר הקיבוצים-

 )בתחתית העמוד( האקדמית תל אביב יפו-

 טכניון-

'סיוע לסטודנטים  ' עולים וחברה ערבית הריון,'+  בצד ימין 'מלגות')פירוט בלשונית   מכללת אפקה-

 (מהחברה הערבית'

 תחומי הרצליה-בין-

 מכללת אורט בראודה להנדסה-

 המרכז האקדמי למשפט ועסקים רמת גן

 הקריה האקדמית אונו

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.beitberl.ac.il/students/sherutim/dikanat/milgot/pages/default.aspx
http://www.ariel.ac.il/applicants/financialdepartment/payment-academic/scholarships-for-academic-5a
https://acad-sec.tau.ac.il/israel-students
https://www1.biu.ac.il/scholarships/news
http://www3.huji.ac.il/cgi-bin/milgot2/milgot.cgi
http://www3.huji.ac.il/cgi-bin/milgot2/milgot.cgi
http://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/BA-Scholarships.aspx
http://dekanat.haifa.ac.il/index.php?Itemid=116
http://www.bezalel.ac.il/services/dean/financial_aid/
http://www.bezalel.ac.il/services/dean/financial_aid/
https://www.shenkar.ac.il/he/pages/dean-of-students-financial-support
https://www.smkb.ac.il/dean/scholarship
https://www.mta.ac.il/he-il/tuition_and_scholarships
https://aid.web.technion.ac.il/scholarships/
https://www.afeka.ac.il/student-information/students-dean/scholarships/scholarships-and-assistance/
https://www.afeka.ac.il/student-information/students-dean/pregnancy-and-arab-society/assistance-to-students-from-arab-society/#sub7124
https://www.idc.ac.il/he/admissions/scholarships/pages/home.aspx
http://www.braude.ac.il/dean/scholarship/
https://clb.ac.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99/
https://clb.ac.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99/
https://www.ono.ac.il/consulting-and-registration/%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5-%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/
https://www.ono.ac.il/consulting-and-registration/%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5-%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/

