
 

 

 

 :אמן בצלאל –והלוואות לסטודנטיות  מלגות
 

המאגד את מאגר המלגות , milgapo.co.ilמומלץ מאוד להיכנס לאתר , באופן כללי
המערכת תציע לכם אוטומטית את , לאחר רישום אישי. הגדול ביותר עבור סטודנטים

 .שלכםבהתבסס על הנתונים האישיים , כלל המלגות הרלוונטיות עבורכם באופן אישי
 

 סיוע בשכר לימוד מטעם האקדמיה -בצלאל מלגות 
 

 .לכלל הסטודנטים הלומדים בבצלאל כר הלימודמעניקה מלגות סיוע בש האקדמיה
 . בכל המחלקות ותכלל ציבור הסטודנטי ?מי זכאית להגיש מועמדות

ולתקציב העומד לרשותנו בכל  תנקבע בהתאם למצב הכלכלי של המבקש :גובה המלגה
יקבלו במקרים חריגים מלגות חלקיות , ממקורות חיצוניים ותהנתמכ ותסטודנטי .מחדש שנה

 יחויבו בצלאל של לימוד בשכר סיוע מלגת לקבל זכאיות ימצאו אשר סטודנטיות. בלבד
 .בשנה שעות 02 של בהיקף התנדבותית בפעילות
 אפשרות הגשת מועמדות רק עד לתאריך שייקבע. יבוצע דרך אתר בצלאל :למלגהרישום 

 . ויפורסם במשך השנה
 
 

 ח"מלגת קמ
בהתבסס על זכאות כלכלית הנקבעת , מלגה הניתנת מטעם המדינה לסטודנטיות חרדיות

 . ח"לפי קריטריונים של קמ
 .למלגה זכאית להגיש בקשה כל הסטודנטיות ?מועמדות מי זכאית להגיש

מסכום זה  02%. ₪ 02,222אלה אשר נמצאות זכאיות מקבלות מדי שנה  :המלגה גובה
אותה צריך להחזיר בתום , ממנו מוגדר כהלוואה 02%ואילו , הינו סכום המוכר כמענק

 .הלימודים
והוא מתקיים מדי שנה עד לתאריך , ח"מתבצע באופן מקוון דרך אתר קמ :רישום למלגה

02.02.01 . 
 

 ינוךמלגת משרד הח
 

 או ישראל אזרחי לסטודנטים סיוע מלגות מעניקים החינוך ומשרד גבוהה להשכלה המועצה
 שהוכרו גבוהה להשכלה במוסדות ראשון לתואר ולומדים סיוע מקבלים שאינם קבע תושבי

 . והוא מבוסס על מצב כלכלי, ג"המל חוק פי על
 .הסטודנטיותלמלגה זכאיות להגיש כלל  ?מי זכאית להגיש מועמדות

 .₪ 12,,00-₪ 0,222נע בין  :המלגה גובה
 עד שנה מדי מתקיים והוא, משרד החינוך אתר דרך מקוון באופן מתבצע :למלגה רישום

 (.כדאי לעקוב אחר האתר וכן אחר פרסומי הדקנאט, נתון לשינויים)תחילת חודש פברואר 
 

 מלגת מנהל הסטודנטים העולים
 

 גבוהים לימודים למימון חדשים לעולים מלגות מעניק עלייה לקליטת הממשלתי המשרד
 .מחייה הוצאות כיסוי כוללות אינן אשר, בלבד

 שנים שבע ועד, חודשים 03 של תקופה בתוך ,עולה חדשה ?מי זכאית להגיש מועמדות
 .העלייה מיום וחצי



. שנים שלוש האורך, שלם תואר של לימוד שכר לתשלום מספיקה המלגה :המלגה גובה
 .אולפן ללימודי מלא מימון לקבל הסטודנטים זכאים, בנוסף

הסטודנטים של מחוז  דרך איש הקשר שלכן במנהל או מירי הנסב רכזת: רישום למלגה
 20-300,2,1: 'במס, ירושלים

  
 

 מלגת מרטין גהל לסטודנטים מעוטי יכולת
 ישנה. יכולת מעוטי לסטודנטים מוענקת אשר התנדבות ללא מלגה הינה גהל מרטין מלגת

 .   בפריפריה גרים או/ו צבאי שירות ביצעו אשר לסטודנטים עדיפות
 כל ולצרף' גהל מרטין קרן'ל אישי בקשה מכתב לכתוב יש לקרן מועמדות להגיש מנת על

 אישור כולל, הקשה הכלכלי מצבו על להצביע שיכול לנכון רואה הסטודנט אשר מסמך
 .ל”שכ+ לימודים

 
ייתכן עם קשיים , סטודנטית בעלת קושי כלכלי משמעותי? מי זכאית להגיש מועמדות

 .נוספים
 הכספים וכמות ההגשות לכמות בהתאם לשנה משנה משתנה המלגות סכום: גובה המלגה

 .לחלק מחליטה הקרן אשר
 ולכן מאי-אפריל בחודשי בבקשות לדון מתכנסת הקרן. 20.20 - 00.20: רישום למלגה

. ד.ת ,9 גהל מרטין רחוב :לשלוח לכתובת .0201 מרץ חודש עד מועמדות להגיש מומלץ
 20-9032222' פרטים נוספים אפשר לקבל במשרדי הקרן במס. 9200, תקווה פתח ,0000

 

 
  מלגות התנדבות

 ח"מלגת חונכות פר
 . ורגשית לימודית לעזרה הזקוקים לילדים חונכות של בפעילות סטודנטים מפעיל פרח

 את לממש לילד מסייע ובכך לחיקוי חיובי ודגם אישית לב תשומת לילד מעניק החונך
 002-002 לבצע הסטודנט על .ולשגשג חיובית עצמית הערכה לפתח, בו הגלום הפוטנציאל

 .התנדבות שעות
חונכות שבועית מתן כלל הסטודנטיות שיכולות להתחייב ל? מי זכאית להגיש מועמדות

 .לילד
 .ח"ש 2,022 של סך על עומד :גובה המלגה

 20.29 - 02.00 :רישום למלגה
 

 ב"מלגת סחל
 

 , של בהיקף הילדים בגן /היסודי הספר בבית חינוכית מלגה התנדבותית תמורת פעילות
 הסטודנט של הפעילות (.בשבוע ביומיים או אחד ביום) הלימודים בשעות, שבועיות שעות
 ולמערכת הסטודנט למערכת בהתאם) קבועים ובימים בשעות תתנהל בגן/הספר בבית

 האוניברסיטאית הלימודים שנת פתיחת עם החל, הלימודים שנת כל במשך, (החינוכי המוסד
 .שנה באותה ביוני 02 ה ועד

 בהלימה, (ספר בתי/  גנים) החינוך מוסדות של הלימודים בימי ורק אך תתקיים הפעילות
 .החינוך משרד של החופשות ללוח

 
 שבועית חונכות למתן להתחייב שיכולות הסטודנטיות כלל? מי זכאית להגיש מועמדות

 .לילד
 .משכר הלימוד 32%: גובה המלגה

אולם , ט נסגר כבר"הרישום לשנת הלימודים תשע. ב"מבוצע דרך אתר סחל: רישום למלגה
אפשר להיכנס לרשימת המתנה בשליחת הפרטים האישיים למייל 

sachlav@marmanet.co.il  



 
 

 :סיוע לקשישיםמלגות 
 

  קשישים עם אמנות פרויקט
 רצופות' שע ,-ל התחייבות) התנדבות שעות 002 פרויקט התנדבותי חווייתי וייחודי הכולל

 .שלכן חווייתית אמנותית בהפעלה, קשישים במועדון( הבוקר שעות, בשבוע
 

שעות  ,-שיכולה להתחייב ל, כל סטודנטית בעלת גישה לקשישים? מי זכאית להגיש מלגה
 .שבועיות רצופות בשעות הבוקר

 ח"ש 2,322: גובה המלגה
 מתבצע דרך אתר התאחדות הסטודנטים: רישום למלגה

 
  לקשישים העשרה פרויקט
 רצופות' שע ,-ל התחייבות) התנדבות שעות 002 הכולל וייחודי חווייתי התנדבותי פרויקט
 שונים בתחומים לקשישים שבועית הרצאה של מתן, קשישים במועדון( הבוקר שעות, בשבוע
 .לומדות שאתן

 שעות ,-ל להתחייב שיכולה, לקשישים גישה בעלת סטודנטית כל? מלגה להגיש זכאית מי
 .הבוקר בשעות רצופות שבועיות

 ח"ש 2,322: המלגה גובה
 הסטודנטים התאחדות אתר דרך מתבצע: למלגה רישום

 
  שואה לניצולי הלאומי הפרויקט

 במסגרת. התנדבות עם ניצולי שואה שעות 002 הכולל וייחודי חווייתי התנדבותי פרויקט
 החיים סיפורי בתיעוד או זכויותיהם במיצוי שואה לניצולי לסייע לבחור אפשר הפרויקט
 הקשישה עם בתיאום לכן שנוח מה לפי היא השעות חלוקת .כניצולים שלהם האישיים

 (.יתרון)
 .ובפרט לניצולי שואה, לקשישים גישה בעלת סטודנטית כל? מלגה להגיש זכאית מי

 ח"ש 2,322: המלגה גובה
 הסטודנטים התאחדות אתר דרך מתבצע: למלגה רישום

 
 

 והסדרי מימון הלוואות
 

  ל"קרן שכ
 .או דמי מחייה ללא ריבית וללא הצמדה/ל ו"מימון שכ –שקט כלכלי לסטודנט 

וואות לטובת מימון הריבית של הל, את המוסדותלרתום  הרעיון שמאחורי הקרן הוא
י מוסד "נו זכאי למלגה יוכל ליהנות מהסדר מימון המסובסד עכך שסטודנט שאי. לסטודנטים

  .גובה תשלום או עמלה כלשהי מהסטודנט אינההקרן  .הלימודים
 

לשלם את  המאפשרים בשיתוף עם בצלאל מציעים מספר מסלולי מימון לסטודנטים, קרןה
מגורים במעונות באמצעות פריסת תשלומים נוחה במסלולים / חומרים / הלימוד  שכר

 : הבאים
 

, ₪ 02,222מחייה בגובה של עד / ל 'תכנית המאפשרת לך לקבל מימון לטובת שכ .0
 !תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה ,0ולשלם בפריסה של עד 

, תשלומים קבועים ושווים 32ובפריסה לעד  ח'ש 02,222הסדר מימון בגובה של עד  .0
 !ללא הצמדה

 
 . ההסדרים מותנים באישור האקדמיה והמוסד הפיננסי* 



 . ניתן לפרוס לפחות תשלומים** 
 .ניתן להגיש פניה להסדר בכל שנה***

 
 :ל"שכקרן בכל שאלה ניתן לפנות לנציגי 

 service@sachal.co.il: ל"או בדוא 9302123-20בטלפון 
  https://www.sachal.co.il/register :לקבלת הסדר מימון ניתן להירשם באתר

 
 האגודה להלוואות ללא ריבית

, ובכללם לסטודנטים, לאזרחי ישראל₪  02,222-אגודה המעניקה הלוואות בגובה של עד כ
שנים  0או עד , מבקש ההלוואה חייב להיות סטודנט במוסד אקדמי מוכר. ללא גביית ריבית

לקבל מידע נוסף ופירוט תנאי קבלת ההלוואה תוכלו להיכנס לאתר של . מסיום לימודיו
 . תהאגודה להלוואות ללא ריבי

 
 קרן הלוואות של משרד החינוך לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה

מודעה בדבר . ניתנות בריבית נמוכה ומוחזרות עם תום הלימודים, בסכומים שונים, ההלוואות
מועד הגשת הבקשות להלוואות מתפרסמת מדי שנה בעיתונות ועל גבי לוחות המודעות 

ההודעה ניתן לרכוש את טפסי הבקשה עם פרסום . באקדמיה בתחילת שנת הלימודים
 .בהר הצופים ובגבעת רם" אקדמון"בסכום סמלי בחנות 
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