המחלקה ללימודי המזרח התיכון
הפקולטה למדעי היהדות

המלצות למלגות לתואר ראשון
שלום רב,
המחלקה למזרח תיכון מבקשת לעדכן את ציבור הסטודנטים במספר מלגות שיוכלו לסייע
לכם לצלוח את התואר מבחינה כלכלית .בשנים האחרונות מעניקים גופים וקרנות שונות
מענקים לסטודנטים לתואר ראשון ולתארים מתקדמים על בסיס הצטיינות ,תרומה לקהילה,
מצב סוציו אקונומי ,עבודות מחקר חשובות ועוד.
המלגות מתפרסמות על ידי הגופים המופיעים במסמך ולעיתים דרך המחלקה .אנו ממליצים
בחום לכל סטודנט וסטודנטית לבחון את המלגות שרוכזו ולהציע עצמם במידה והם עונים
לקריטריונים.

בהצלחה,
פרופ' זאב מגן
ראש המחלקה ללימודי המזה"ת,
אוניברסיטת בר-אילן
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מלגות לתואר ראשון
מלגת אוניברסיטת בר-אילן
מדי שנה מעניקה אוניברסיטת בר-אילן מלגות לסטודנטים.

מועד קול קורא :מאי-יולי (מועד מאחרים בחודש אוקטובר)

תנאים:
✓

סטודנטים במעמד מן המניין

דרישות:
✓

יש לצרף תדפיסי חשבונות אישיים

גובה המלגה :משתנה בהתאם למצב הסטודנט נע בין  ₪ 6,000- 1,000לשנת לימודים.
למידע נוסף ורשמי על מלגה זו ,יש לרשום במנוע החיפוש' :מדור מלגות בר אילן'
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מלגת אייסף לתואר ראשון
הקרן הבינלאומית לחינוך הינה ארגון חברתי ציוני ,הפועל למען קידום שוויון הזדמנויות בחינוך וצמצום
פערים
בחברה הישראלית באמצעות הגברת הנגישות ללימודים אקדמיים ופיתוח מנהיגות אקדמית-חברתית.
מלגת אייסף מעניקה מלגה משמעותית לצד תכנית מעורבות חברתית וליווי אישי לחבריה לאורך כל הדרך.

מועד קול קורא :במהלך חודש יוני

תנאים:
✓

הגעה מהפריפריה הכלכלית ,חברתית ,גיאוגרפית של ישראל

✓

פוטנציאל אקדמי

✓

מצב סוציו-אקונומי

✓

שירות צבאי או אזרחי מלא

✓

היקף לימודים אקדמאים מלא

✓

פעילות התנדבותית בקהילה ומעורבות חברתית

✓

ראיון

✓

דינאמיקה קבוצתית

דרישות:
.1

התחייבות לא לבצע או להשתתף בכל פעולה שיש בה לפגוע בערכי הקרן כקרן א-פוליטית ,יהודית וציונית,
המכירה במדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי

.2

עדיפות תינתן לבוגרי אייסף שיבקשו להמשיך באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה

.3

נוכחות חובה בתכנית למנהיגות חברתית הכוללת כ 15-מפגשים במהלך השנה בימי שישי

.4

מפגשי הכשרה בהיקף של  5-8מפגשים לאורך השנה

.5

עשייה חברתית בקהילה באחד מהפרויקטים החברתיים בתכנית בהיקף של  4שעות שבועיות

גובה המלגה ₪ 18,500 :לשנת לימודים בשיתוף המוסדות האקדמאיים
למידע נוסף ורשמי על מלגה זו ,יש להיכנס לאתר של קרן אייסףwww.isef.org.il :
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מלגת משרד החינוך
משרד החינוך מעניק לסטודנטים הלוואות ומענקים למימון חלקי של שכר הלימוד .המלגות ניתנות לסטודנטים לתואר
ראשון ,שהינם אזרחי ותושבי מדינת ישראל ,הלומדים במוסדות אקדמיים המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה,
ובכלל זה  -האוניברסיטאות והמכללות האזוריות.

מועד קול קורא :במהלך חודש אפריל

תנאים:
✓

הגעה מהפריפריה הכלכלית ,חברתית ,גיאוגרפית של ישראל

✓

פוטנציאל אקדמי

✓

מצב סוציו-אקונומי

✓

שירות צבאי או לאומי

✓

שכר לימוד מעל ל₪ 6,100-

✓

מועמדים לתואר ראשון שאינם בעלי תואר אחר

גובה המלגה :משתנה בהתאם לכל מועמד
למידע נוסף ורשמי על מלגה זו ,יש לרשום במנוע החיפוש' :מלגות ומענקים משרד החינוך'

מלגות היחידה להכוונת חיילים משוחררים
האגף והקרן לחיילים משוחררים מנהלים מערך של הקצאת מלגות ללימודים ולסיוע אישי ,באמצעות תרומות מקרנות
וגופים פרטיים עם הרבה רצון טוב .הקצאת המלגות מתבצעת על פי הנחיית התורמים ,אשר מגדירים את סוג השירות
הנדרש ,יעוד המלגות וסכומן .הזכאות למלגה נקבעת על-פי רוב על סמך קריטריונים כלכליים ,חברתיים ואחרים.

מועד קול קורא :במהלך כל השנה

תנאים:
✓

שירות צבאי מלא ומסיימי השירות הלאומי-אזרחי

✓

התחשבות במצב סוציו-אקונומי

גובה המלגה :משתנה בהתאם לכל מועמד
למידע נוסף ורשמי על מלגה זו ,יש לרשום במנוע החיפוש' :מלגות נוספות הקרן לחיילים משוחררים'
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מלגת קרן גרוס
קרן גרוס הוקמה מתוך מגמה לסייע בידי משוחררי צה"ל והשרות הלאומי-אזרחי להשתלב בחיים האזרחים .הקרן
פועלת באמצעות מתן מלגות לכל סוגי הלימודים וכן ביזום ותמיכה של פרויקטים המקדמים חיילים משתחררים
ומשוחררים .הקרן בונה שותפויות ומשפיעה בעיצוב תכניות לקידום צעירים במדינת ישראל .הקרן שותפה במיזמים
רבים ומייעצת לרשויות ,גופים וארגונים המסיעים בידי צעירים מסיימי שרות.

מועד קול קורא :במהלך חודש אוקטובר

תנאים:
✓

חיילים משוחררים על פי חוק (כולל מסיימי שרות לאומי) אשר שרתו לפחות שנה אחת בשירות
סדיר/שירות לאומי/אזרחי

✓

חיילים משוחררים אשר טרם מלאו חמש שנים מיום סיום שירות חובה ביום הגשת בקשת הסיוע לקרן

✓

חיילים משוחררים הלומדים במוסד לימודים בארץ לפחות  12שעות שבועיות

✓

מועמדים אשר לימודיהם אינם ממומנים ע"י גורם ממשלתי ,פרטי ,מקום עבודת ההורים ,קיבוצים או קרנות
כ גון :אייסף ,אימפקט ,מפעל הפיס ,דיקנט הסטודנטים ,מנהל הסטודנטים ,משרד החינוך ,תכנית אקדמיה
וכו' ,אלא אם היקף הסיוע אינו עולה על  8,000ש"ח.

✓

בני פריפריה\חיילים בודדים\יוצאי העדה האתיופית\חרדים\בני מיעוטים\ חיילים משוחררים שניצלו את
פיקדונם האישי.

גובה המלגה₪ 8,000 :
למידע נוסף ורשמי על מלגה זו ,יש להיכנס לאתר של קרן גרוסwww.gruss.org.il :
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מלגת קרן  IMPACTללוחמים
תכנית המלגות של ארגון ידיד צה"ל בארה"ב ובפנמה ) (FIDFנוסדה בשנת  ,2002על מנת להוקיר את החיילים ששירתו
בתפקידי לחימה בצה"ל.

מועד קול קורא :במהלך חודש מרץ

תנאים:
✓

חיילים משוחררים על פי חוק (כולל מסיימי שרות לאומי) אשר שרתו לפחות שנה אחת בשירות
סדיר/שירות לאומי/אזרחי

✓

חיילים משוחררים שאר טרם מלאו חמש שנים מיום סיום שירות חובה ביום הגשת בקשת הסיוע לקרן

✓

בדרגת סרן לכל היותר

✓

התחשבות במצב סוציו-אקונומי

דרישות:
.1

פעילות התנדבותית 130 -שעות עבודה בקהילה בכל שנה.

גובה המלגה $ 4,000 :לכל שנה אקדמית.
למידע נוסף ורשמי על מלגה זו ,יש להיכנס לאתר של קרן IMPACT
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מלגת "התכנית למאבק ב "BDSהתאחדות הסטודנטים
בשנים האחרונות ,אנו עדים להתגברות גילויים אנטי-ישראלים ,הפגנות והצהרות על החרמת ישראל ,חלקם הארי
בהשפעת ה .BDS-נוכח המציאות ,בה האינטרנט הפך לכלי מרכזי להפצת תכנים אנטי-ישראלים ולאור מעורבותם של
הסטודנטים בכלי מדיה זה ,מתבקש כי סטודנטים ישראלים יהיו אלו אשר יובילו את המאבק בהפצת תכני  BDSברשת.
התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל מזמינה אתכם/ן לקחת חלק בתכנית למאבק ב  .BDSבמסגרת הפרויקט
יפעלו הסטודנטים במדיה האינטרנטית במטרה לנטר ולפעול להסרתם של תכני  BDSיחד עם מעקב ומחקר על הארגון
ופעילותו.

מועד קול קורא :במהלך חודש מרץ (יש להתעדכן מדי שנה באגודת הסטודנטים)

תנאים:
✓

סטודנטים הלומדים במוסד אקדמי מוכר

✓

אנגלית ברמה גבוהה (קריאה  +כתיבה)

✓

דוברי שפות נוספות :ספרדית ,הולנדית ,פינית דנית ונורווגית -יתרון

דרישות:
 .1פעילות התנדבותית 192 -שעות בשנה.

גובה המלגה ₪ 6,000 :לכל שנה אקדמית.
למידע נוסף ורשמי על מלגה זו ,יש להיכנס לאתר של התאחדות הסטודנטים
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מלגת "דור העתיד" התאחדות הסטודנטים
פרויקט "דור העתיד" הוא יוזמה משותפת של התאחדות הסטודנטים הארצית ,משרד החינוך ,המשרד לשוויון חברתי,
אקדמיית קהאן ועת הדעת ,להעלאת מספר התלמידים הפונים ללימודי  5יחידות מתמטיקה .הפרויקט מיועד לתלמידים
בכיתות ט' ,לקראת המעבר לכיתה י' ולימודי היחידות ,כאשר הלימוד יתבצע באמצעות הפלטפורמות האינטרנטיות של
אקדמיית קהאן ועת הדעת וישולבו בו אסטרטגיות למידה חדשניות .הפעילות תתבצע בבתי הספר במקומות הבאים:
ירושלים ,גוש דן ,חיפה.

מועד קול קורא :במהלך חודש יולי

תנאים:
✓

סטודנטים הלומדים במוסד אקדמי מוכר

✓

בגרות ברמת  5יחידות מתמטיקה

✓

ניסיון קודם בהדרכה -יתרון

✓

הגעה לימי הכשרה

דרישות:
.1

פעילות התנדבותית 120 -שעות בשנה.

גובה המלגה ₪ 5,000 :לכל שנה אקדמית.
למידע נוסף ורשמי על מלגה זו ,יש לרשום במנוע החיפוש' :דור העתיד התאחדות הסטודנטים'
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מלגת "מדברים ערבית" התאחדות הסטודנטים
סטודנטים דוברי השפה הערבית ברמת שפת אם ,ישמשו כמורים לסטודנטים שאינם דוברי ערבית ,אך לומדים מקצועות
שירותיים כמו (רפואה ,סיעוד ,רוקחות ,עבודה סוציאלית ועוד) אשר נדרשים במסגרת עבודתם למפגשים בין תרבותיים.
הלימודים יערכו במתכונת סמסטריאלית בקבוצות קטנות (עד  5סטודנטים לכל מורה) ,כאשר כל קורס יועבר ברמה
שונה .בנוסף יתקיימו במהלך השנה סיורים וימי עיון בנושא.

מועד קול קורא :יש להתעדכן מדי שנה באגודת הסטודנטים

תנאים:
✓

סטודנטים הלומדים במוסד אקדמי מוכר

✓

דוברי ערבית ברמת שפת אם

דרישות:
.1

פעילות התנדבותית 100 -שעות בשנה.

גובה המלגה ₪ 6,500 :לכל שנה אקדמית.
למידע נוסף ורשמי על מלגה זו ,יש להיכנס לאתר של התאחדות הסטודנטים
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הפקולטה למדעי היהדות

מלגת "בשביל הדיאלוג" התאחדות הסטודנטים
תכנית "בשביל הדיאלוג" היא תכנית בשיתוף התאחדות הסטודנטים ופר"ח במסגרתה סטודנטים יהודים וערבים
הלומדים במוסדות המוכרים להשכלה הגבוהה פועלים בחטיבות ביניים יהודיות וערביות תוך העברת סדנאות .התכנית
בנויה מרצף של מערכי שיעור הדנים בחוק ,בזכויות ,בגבולות והגבלות ,בתקשורת ועוד .אנו רואים בתכנית אפשרות
ליצור שיח מודע ומושכל בתוך בית הספר על תכנים שהתלמידים נחשפים אליהם מדי יום ,בחדשות ,ברשתות החברתיות
ובינם לבין עצמם .לא פעם בני הנוער נחשפים לשיח תקשורתי החברתי אלים וכוחני ,הרשתות החברתיות הינן מרחבים
חופשיים להבעת דעות בהן מתפרסמות לעיתים תכופות דעות גזעניות ומפלות .התכנית מעודדת את התלמידים ללמוד
לחשוב בצורה ביקורתית אשר מעלה את המודעות לשיח חברתי מווסת ,כאשר נושא הגזענות והאפליה רלוונטי היום
יותר מתמיד.

מועד קול קורא :יש להתעדכן מדי שנה באגודת הסטודנטים

תנאים:
✓

סטודנטים הלומדים במוסד אקדמי מוכר

✓

ידע אקטואלי ,היכרות עם המצב החברתי ,רצון להשפיע

✓

יכולת הדרכה בני נוער ,כושר מנהיגות

דרישות:
.1

העברת הרצאות בזוגות בשעות הבוקר סך הכל כ 100-שעות בשנה.

.2

השתתפות בימי הכשרה

.3

השתתפות בימי עיון מטעם התאחדות הסטודנטים

גובה המלגה ₪ 6,500 :לכל שנה אקדמית.
למידע נוסף ורשמי על מלגה זו ,יש להיכנס לאתר של התאחדות הסטודנטים
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מלגת "הפרויקט הלאומי" התאחדות הסטודנטים
תכנית משותפת של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל והמשרד לשוויון חברתי המשלבת עשייה של
סטודנטים ואזרחים ותיקים .בישראל ישנם כ 200,000-ניצולי שואה .רבים מהם אינם מוכרים לרשויות המדינה או
לקרנות הסיוע תפקיד המלגאים הוא להגיע אל כל הניצולים ולסייע בידם לממש את זכויותיהם .מטרת הפרויקט נחלקת
לשני מישורים :האחד ,סיוע בבירור זכויות ניצולי השואה המגיעות להם על-פי חוק ובמקרים רבים הם כלל לא מודעים
לקיומן .במישור השני ,איסוף סיפוריהם האישיים של הניצולים במטרה לשמר את הזיכרון ולעצב את תודעת החברה
הישראלית .אופי הפעילות – לאחר ההכשרה ,יקבל כל סטודנט רשימת ניצולים מהרכז האזורי ויחל בפעילותו עם
הניצולים .הפעילות תיעשה בתיאום עם הניצול בהתאם לנוחיות הסטודנט.

מועד קול קורא :יולי-אוגוסט

תנאים:
✓

יכולת ניהול זמן טובה

✓

רגישות ואמפטיות

✓

סבלנות

✓

שליחות

✓

דוברי שפה שלישית :רוסיות ,פולנית ,גרמנית ,בולגרית ,רומנית -יתרון

✓

יכולת למידה גבוהות

דרישות:
.1

היקף הפעילות  120שעות שנתיות.

גובה המלגה ₪ 5,000 :לכל שנה אקדמית.
למידע נוסף ורשמי על מלגה זו ,יש להיכנס לאתר של התאחדות הסטודנטים
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מלגת "פרויקט מחשבים" התאחדות הסטודנטים
תכנית משותפת של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל והמשרד לשוויון חברתי המשלבת עשייה של
סטודנטים ואזרחים ותיקים .מטרת התכנית הינה העמקת הקשר בין צעירים לאזרחים ותיקים מתוך רצון לחזק את
מעמדם של האזרחים הוותיקים בחברה הישראלית .מטרת הפרויקט היא לצמצם את הפער הדיגיטלי באמצעות שיח
בין דורי לאפשר לכל אזרח ותיק נגישות לעולם המחשבים .את מערך החונכות יפעילו סטודנטים ממגוון הפקולטות
הש ונות ,אלו יעבירו הדרכה לציבור האזרחים ותיקים בתחום המחשבים .הפעילות תתקיים במרכזי יום לקשיש
הפועלים משעות הבוקר ועד הצהריים ,כאשר כל סטודנט ידריך קבוצה של ותיקים.

מועד קול קורא :יולי-אוגוסט

תנאים:
✓

יכולת ניהול זמן טובה

✓

רגישות ואמפטיות

דרישות:
 .1היקף הפעילות  60-120שעות שנתיות.

גובה המלגה ₪ 2,500 :ל 60-שעות שנתיות ומלגה כפולה  ₪ 5,000ל 120-שעות.
למידע נוסף ורשמי על מלגה זו ,יש להיכנס לאתר של התאחדות הסטודנטים
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מלגות לבנות במדרשה בבר-אילן
במדרשה בבר-אילן מתקיימות מגוון רחב של תכניות המזכות במלגה ומיועדות לכל התארים ,הן לציבור הדתי
והן לציבור החילוני (תוכנית ראשית) .התכניות מזכות בנקודות זכות אקדמיות ובמלגת שכר לימוד עד לסכום
של  12,000ש"ח .גובה המלגה משתנה בהתאם להיקף לימודיה של הסטודנטית ,ובהתאם לתחום לימודיה
באוניברסיטה.
✓ קישור לאתר המדרשה
✓ מלגות במדרשה

תכנית ראשית בבר-אילן
תכנית ראשית  -התכנית מיועדת לסטודנטים מכל התארים ,בוגרי החינוך הממלכתי בלבד המעוניינים לשלב
בלימודיהם האקדמיים שיח יהודי מאתגר ומרתק ולקבל מלגה.
✓ קישור לתכנית ראשית

מלגות לבנים במכון הגבוה לתורה בבר-אילן
במכון הגבוה לתורה מתקיימות מגוון רחב של תכניות המזכות במלגה ומיועדות לכל התארים ,הן לציבור
הדתי והן לציבור החילוני (תוכנית ראשית) .התכניות מזכות בנקודות זכות אקדמיות ובמלגת שכר לימוד עד
לסכום של  12,000ש"ח.
גובה המלגה משתנה בהתאם להיקף לימודיו של הסטודנט ,ובהתאם לתחום לימודיו באוניברסיטה.
✓ קישור לאתר המכון הגבוה לתורה
✓ מלגות במכון הגבוה לתורה
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מלגת נוספות
בנוסף למלגות שהוזכרו לעיל ,תחום המלגות הוא דינאמי ומדי שנה נפתחות קרנות ומלגות נוספות להלן המלצות נוספות
על מנת להביא למימוש מלא את פוטנציאל המלגות של כל סטודנט:
 .1מלגות מטעם עיריות ורשויות מקומיות
 .2מלגות מטעם מקום עבודת ההורים
 .3מלגות על פי חתך עדתי
 .4אוניברסיטה  -יש בכוחם של הגורמים הבאים לסייע :מנהל הסטודנטים ,דיקנט הסטודנטים ,אגודת ידידי
האוניברסיטה.
 .5מלגות לאוכלוסיות מיוחדות :חרדים/ערבים/צ'רקסיים/דרוזים/יוצאי אתיופיה
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