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 משרד דיקן הסטודנטים

Student Dean's Office 

 מלגות עיקריותרשימת 
  הערות מועד הגשה הרשמה/טפסים תנאים שם המלגה מס'

מלגת המרכז   .1
 האקדמי רופין

אקונומית -מלגה סוציו
לסטודנטים הלומדים 
 במרכז האקדמי רופין

באתר מלגות רופין: 
www.ruppin.ac.il/pages/1096.as

px תחילת שנת הלימודים  לאחר 

לפי המועדים 
שיפורסמו לקראת 

 תחילת שנה"ל

הגשה מקוונת דרך 
  הרופינט

 דורש מעורבות חברתית
 

מלגת משרד   .2
 החינוך

אקונומית -מלגה סוציו
לסטודנטים בלימודי יום 
 )סטודנטים מתוקצבים(

במשרדי אגודת הסטודנטים לאחר 
 תחילת שנת הלימודים

 בתחילת סמסטר א'
 דרך האתר מקוונת

-לסטודנטים מהתכנית ל
  .ב.א. מנהלים

 ₪ 4000-6000 -כ  
 

לוחם/מת ו/או תומך/ת  מלגת אימפקט  .3
לחימה. עד ארבע שנים 

 מיום השחרור

 האתר של הקרן:
www.awis.org.il/impact 

 072-2702270או בטלפון 

ההרשמה בין 
יוני -החודשים מרץ

מידי שנה )להתעדכן 
 באתר(

 
$ לשנה לכל 4000

 שנים( 4התואר )עד 
 דורש מעורבות חברתית

 

קרן לחיילים בודדים עד  מלגת הישג  .4
 שנתיים מיום השחרור

הרשמה דרך האתר: 
www.heseg.com  :או בטלפון    

03-7113100 

ההרשמה לשנת 
 חהלימודים תשע"

מומלץ לבדוק לפני 
 פתיחת שנה"ל

מלגה זו לסטודנטים 
 .שהוכרו כחיילים בודדים

 )שכ"ל ומלגת מחייה(

שנים מיום  5עד  מלגת קרן גרוס  .5
 השחרור

הרשמה באתר הקרן: 
www.gruss.org.il  

או באתר של היחידה להכוונת חיילים 
משוחררים: 

www.hachvana.mod.gov.il/ 
 

ההרשמה לשנת 
 חהלימודים תשע"

מומלץ לבדוק כבר 
ביוני יולי לגבי מועד 

 הפתיחה

אך ורק סטודנטים 
-שנשאר להם פחות מ

 בפיקדון₪  5,000
 

 ש"ח 5000-6500

מלגת קרן אייסלר   .6
 לחיילים משוחררים

שנים מיום  5עד 
 השחרור

ההרשמה דרך האתר של היחידה 
להכוונת חיילים משוחררים: 

www.hachvana.mod.gov.il/ 

לבדוק מועדי 
 ההרשמה באתר 

אך ורק לסטודנטים 
-שנשאר להם פחות מ

 בפיקדון₪  5,000

מלגת מפעל הפיס   .7
 לחיילים משוחררים

 

שנים מהשחרור  5עד 
 מים ותומכי לחימהללוח

הרשמה דרך האתר של מפעל הפיס: 
www.milga.pais.co.il 

או דרך האתר של היחידה להכוונת 
חיילים משוחררים: 

www.hachvana.mod.gov.il/ 
 

ההרשמה בין 
ולי י-החודשים מרץ

מידי שנה )לעקוב 
אחר הפרסומים 

באתר, לעתים יש 
שינויים והוספת 

 מלגות(

 
10000 ₪ 

 דורש מעורבות חברתית

מלגת מפעל הפיס   .8
 למגזר הערבי

ההרשמה אך ורק דרך האתר:  מגזר ערבי
pais.co.il-www.arabmilga 

 

ההרשמה בין 
יולי -רץהחודשים מ

מידי שנה )לעקוב 
 (ר תאב

 
10000 ₪ 

 דורש מעורבות חברתית

 -מלגת מפעל הפיס  .9
 כללית

להשכלה גבוהה לכלל 
 האוכלוסייה 

 ההרשמה אך ורק דרך האתר:
 pais.co.il-www.clalimilga 

 

ההרשמה בין 
יולי -החודשים מרץ

וב מידי שנה )לעק
 (באתר

 
10000 ₪ 

 דורש מעורבות חברתית

מעורבות חברתית עם  מלגת פר"ח  .10
 תמורה כספית

 הרשמה אך ורק דרך האתר:
www.perach.org.il 

ההרשמה החל 
מחודש אוגוסט בכל 

שנה )התעדכנו 
 באתר(

 
 ש"ח 5000-6000

 מגזר ערבים, דרוזים ארתקאאמלגת   .11
 וצ'רקסים

 ההרשמה דרך האתר
www.irteka.co.il 

  בתחילת אוקטובר
10000 ₪ 

 דורש מעורבות חברתית
 

מנהל הסטודנטים   .12
 לעולים

עולים חדשים, יוצאי 
העדה האתיופית 

שנה  15וקווקאזים )עד 
 לא כולל צבא(בארץ 

 

http://www.moia.gov.il/Hebrew/
Subjects/AcademicStudies/Pag

es/default.aspx/ 
 

 משרד הקליטה  

היחידה למעורבות   .13
 חברתית

מעורבות חברתית 
 נ"ז 2תמורת 

דרך הרכז : 
rakaz_meoravut@ruppin.ac.il 

 

במהלך הקיץ 
 ובתחילת שנה"ל

 

חד  תאימהוסטודנטיות  קרן קציר / רשי  .14
הוריות / בני העדה 

האתיופית / יוצאי כפרי 
 נוער ופנימיות

: -http://katzir

stration_fapp.priza.info/regi

orm.aspx 

רכזת הקרן במכללה 
-09אדווה 

8981336 

 על פי אישור הקרן
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