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ליויבן-דודמירי

לקבליכולאתדכלהאם

אילולימודים?מלגת

קיימים,מלגותסוגי

מאיפהובכלל

במדריךהכולמתחילים?

שלפניכם

והתחב־התלבטויותאחרי $1ST$1$1בחתהוST$

$2ND$1$2בחתהוND$<^,מס־אתבחרתסוףסוףטויות $1ST$1$1סמST$

$2ND$1$2סמND$^^\לךמתאיםשהכיליל

פוגשאתהאזאואותך.ומעניין

הדחקתשאולינוספתבסוגיה^\^^

אתתביאמהיכןהאחרונה:בתקופה

במכל־הלימודיםהלימוד?לשכרהכסף

לות

$TS1$במכללות$TS1$

$DN2$במכללות$DN2$מבו־לאסכוםשלהוצאהדורשיםובאוניברסיטאות

טל,

$TS1$,מבוטל$TS1$

$DN2$,מבוטל$DN2$יכולהואהאםולבדוקמאמץלעשותאחדלכלוכדאי

ההוצאות.אתעליושתקללימודיםמלגתלהשיג

משותףמנכ״לרדמן,משהאלפנינוכךלשם

istudent-nיותרמונהאשרדיגיטליצרכנותמועדון

לסטודנטיםומעניקהארץברחביסטודנטים000,001מ-

ברחביעסקבתיבמאותוהטבותהנחותובקלותבחינם

הארץ.

מלגותסוגיאילולדעתחשובאומר,הואהכול,לפני

קיימים.

a«fmn a»up»na minn

בקהילההתנדבותתמורתלסטודנטיםשניתנותמלגות

מלגתרוטשילד,קרןפר״ח,כדוגמתחברתיים,במיזמיםאו

ועוד.הפיסמפעל

1tfirt mfsnלאומי.שירותאוצנא

ששירתומשוחרריםלחייליםהמוענקותבמלגותמדובר

לאומישירותששירתלמיאובצה״ל,מלאצבאישירות

,fidfכדוגמתמלא, impactחיי־להכוונתהקרןמלגת

לים

$TS1$חיילים$TS1$

$DN2$חיילים$DN2$ועוד.משוחררים

הלינזוד:מוסדותנועםנ!מלגות

פיעלמלגותלסטודנטיםמציעיםרביםלימודמוסדות

הצטיי־םוציו-אקונומי,מצבפרמטרים:שלרחבמגוון

נות,

$TS1$,הצטיינות$TS1$

$DN2$,הצטיינות$DN2$בקהילהמעורבותלאומי(,שירות)צבא,אישירקע

ועוד.סטודנטיםוחונכות

כלאתלמצואניתןמלגותשמעניקיםהמוסדותבין

הגדולותבוודאימהמכללות,ניכרוחלקהאוניברסיטאות

ול־שלכםהלימודמוסדשללאתרלהיכנסמומלץשבהן.

בחון

$TS1$ולבחון$TS1$

$DN2$ולבחון$DN2$והאםהסטודנטלרשותמעמידהמוסדמלגותאילו

הנדרשים.מהקריטריוניםבאחדעומדיםאתם

הסטודנטיםהתאחדותבשיתוףמלגות

הארצית

וב־המל״גבאמצעותמרכזת,הסטודנטיםהתאחדות

אמצעות

$TS1$ובאמצעות$TS1$

$DN2$ובאמצעות$DN2$לאזרחיםהמשרדאיסתא,כדוגמתנוספיםגופים

מותנותכללשבדרךייעודיותמלגותאלוועוד.ותיקים

בלוד,המגוריםפרויקטלדוגמה:הקהילה,למעןבפעילות

ועוד.ותיקיםאזרחיםפרויקט

מקומיות:רשויותאועיריותבמימוןמלנות

לסטודנטיםמעניקיםאשררביםויישוביםעריםישנם

מסו־בקריטריוניםלעמידהבהתאםמלגההיישובתושבי

ימים

$TS1$מסוימים$TS1$

$DN2$מסוימים$DN2$לרוברק(.לאאךסוציו-אקונומי,מצבכלל)בדרך

המועצה.אוהעירייהבאתרהמידעאתלמצואניתן

דוגאומגזרמוצא,#?לםימלגות

וקרנותעמותותמיניכלידיעלניתנותרבותמלגות

מסויםמגזרבבנימסוימת,עדהביוצאילתמוךשנועדו

מבחינתקטנותבמלגותמדוברלרובחדשים.בעוליםאו

למלגהבקריטריוניםעומדיםאינכםאםאךהכספי,ההיקף

המרכזשלמן,אלי

״צריךלב:האקדמי

מוסדותשלפעמיםלדעת

דווקאלקדםמעוניינים

מסוימותמחלקות

במלגותשםומשקיעות

אתלבדוקישנוספות.

לדוגמה,אצלנו,העניין.

בהנדסהלנשיםמלגותיש

אוביו-אינפורמטיקה

אלקטרואופטיקה"
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למלגהזכאיםתהיומשפחתכםשלמוצאהבשלהאםברשתלבדוקשווהאחרת

כלשהי.

יהדותמלגווז

בלימודיעוסקיםאושלומדיםלסטודנטיםמלגותמעניקיםבארץרביםגופים

מלגהלקבלתמעניינותאופציותהמוןותמצאויהדות״״מלגתברשתחפשוהיהדות.

בפרו־אוהיהדותערכילקידוםהקשוריםחינוכייםבפרויקטיםלהתנדבותבתמורה

יקטים

$TS1$בפרויקטים$TS1$

$DN2$בפרויקטים$DN2$היהדות.בלימודשקשורים

לה־יכולותאבלספציפי,בקריטריוןנופלותשאינןנוספותמלגותמעטלאישנן

יות

$TS1$להיות$TS1$

$DN2$להיות$DN2$במל־מדוברהחינוך.משרדומלגתהפיסמפעלמלגתלמשל:רלוונטיות,מאוד

גות

$TS1$במלגות$TS1$

$DN2$במלגות$DN2$במיוחד.מורכביםלאשלהןהקבלהשתנאיהיקףרחבות

ניתןבסיסםשעלנפוציםפרמטריםכמהמונהרדמןלעשות?צריכיםאתםומה

בנוסףמלא?לאומישירותאומלאצבאישירותעשיתהאםכול,"קודםמלגה:לקבל

ולוחמות.כלוחמיםששירתווסטודנטיותלסטודנטיםייעודיותשהןמלגותישלכך,

הבסיס״.למעשהזהבקהילה.התנדבותכםוכןכלכלייםקשייםהואנוסףפרמטר

מיהשוניםהמלגותנותנימוללבדוקעליכםוכעתשלכם,המוצאנקודתתהיהזו

מהפרמטרים.אחדבכלמתחשב

הטובההמלגהאתותשיגוהנכוןלמקוםשתגיעוכדירדמןשלהזהבעצותהנה

לכם:והמתאימה

*נס

מרגישיםאתםאםתנסו.אלאתתביישואללכן,מלגותשלמאודרחבמגווןיש

ומייגעיםמסורבליםשנראיםמהטפסיםתחששואלהכספי,לסיועזקוקיםשאתם

יכוליםנחישותוקצתטפסיםמילויקצתברשת,חיפושקצתהמאמץ.אתשווהזה

לשנה.שקליםבאלפילכםולסייעפלאיםלעזור

נוסודדענדו

כרוךמלגההגשתתהליךהטפסים.להגשתהנוגעבכלמסודריםוהיוזמןהקדישו

שלאטפסיםאוטפסיםשלהחסרהלרובחשש(.אלהמון,)לאטפסיםכמהבהגשת

אתשמעניקהגורםאצלהטפסיםקבלתבאישורלעיכובלהביאיכוליםכראוימולאו

תחילה.במחשבהמעשהסוףלכן,המלגה.אתלהחמיץלכםלגרוםועלוליםהמלגה,

ומסודרת.מלאהבצורההכולהגישו

myבזמני

השתדלולהגשה,אחרוןמועדישמלגהלכלבזמן.הבקשההגשתעלהקפידו

שהת־מלגה25תגישואללמשל,ביטחון.ליתרנוסףזמןטווחולקחתבולעמוד

אריך

$TS1$שהתאריך$TS1$

$DN2$שהתאריך$DN2$הדואר.במשלוחיהיועיכוביםאילולדעתאיןכי5.3הואלהגשתההאחרון

הנוסנזנייטאתגבו

המסמ־כלאתגבוהמצורפים,הטפסיםעםהבקשהאתשולחיםשאתםלפני

כים

$TS1$המסמכים$TS1$

$DN2$המסמכים$DN2$המצורפים,המסמכיםואתהטופסאתלעצמכםלצלםהקפידושולחים.שאתם

חסראםאוליעדההגיעהלאהבקשהאם)למשל,בעתידלהםשתזדקקולמקרה

כלשהו(.טופס

ההנשהלפני־חקרו

שונותלמלגותזכאיםשאתםוייתכןמלגות,שלרחבמאודמגווןיששראינו,כפי

יכוליםאתםמלגותלאילוולבדוקברשתמעטלחקורחשובלכןשונות.מסיבות

תנאי)מבחינתמלגותאותןמביןבעבורכםרלוונטיתיותרמלגהאיזוזכאים,להיות

מלגות.לאותןרקבקשהולהגישוכדומה(נלוויםמסמכיםהתנדבות,דרישותסף,

רחבמגווןמרכזתאשרהסטודנטים,התאחדותשלהמלגותחוברתעלבחוםמומלץ

התאחדות״מלגותברשת:)חפשומלגהלכלהסףתנאילרבותמלגות,שלמאוד

הסטודנטים״(.

itאישימכתבסיפ

אתובאמינותפשוטותבמיליםתספרושבואישימכתבלהוסיףשממליץמייש

בדי־ולענותלדייקזהחשובשמאודמההמלגה.אתמבקשיםאתםומדועסיפורכם

וק

$TS1$בדיוק$TS1$

$DN2$בדיוק$DN2$וס־סעיףלכלולהתייחסהדרושיםהמסמכיםאתלצרףלהקפידהדרישות,לפי

עיף

$TS1$וסעיף$TS1$

$DN2$וסעיף$DN2$ראש.בכובדבטפסם

איעוייטםדטיםתנו

תהססואלבנייד.וגםבמיילגםלהשיגכםשיוכלוכדישלכםהפרטיםאתהוסיפו

מלגות.וכמהלכמהלפנות

המרכזיהשיקוללא
^^^^

^^^^סמנכ״לשלמן,אליאומרחשוב״,דברהן״מלגות
.ן.^ךלא"אבללב,האקדמיבמרכזתלמידיםמינהל

^^לע־שצריךמהמרכזי.כשיקולאותןלקחתצריך
רמהכמו:נושאיםהםהעדיפויותסדרבראשמוד

^r
™™^^

a>rrqr/7ושיקו־התוארסוגהמוסד,שליוקרהאקדמית,

^\הםוכדומה.נוחותנגישות,כמונוספיםרביםלים
כסף,מאודהרבההםגםושוויםחשוביםפחותלא
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לאחרהמקצועייםבחייםוגםהלימודיםבמהלךגם

ובוד־שוקליםשאנחנולאחררקהעיקר.שזהמכן

קים

$TS1$ובודקים$TS1$

$DN2$ובודקים$DN2$המלגהלחיפושניגשיםאנחנומסוימת,אופציה

המתאימה״.

הייחו־המלגותאתישמוסדלכלכימסבירשלמן

דיות

$TS1$הייחודיות$TS1$

$DN2$הייחודיות$DN2$מלגותכלכליות,מלגותתחומיםבמגווןשלו

תוכניותמתקיימותאצלנו״למשל,ועוד.הצטיינות

פרויקטכגוןלמצטייניםמלגותוגםנוספותהעשרה

מעונ־מוסדותשלפעמיםלדעתצריךהאיתנים.

יינים

$TS1$מעוניינים$TS1$

$DN2$מעוניינים$DN2$ומשקיעותמסוימותמחלקותדווקאלקדם

אצלנו,העניין.אתלבדוקישנוספות.במלגותשם

ביו-אינפורמ־בהנדסהלנשיםמלגותישלדוגמה,

טיקה

$TS1$ביו-אינפורמטיקה$TS1$

$DN2$ביו-אינפורמטיקה$DN2$מלגותישנןכלליבאופןאלקטרואופטיקה.או

מקצועות.לפיממשלתיותאוחיצוניותייחודיות

הסיעודלימודיאתמעודדתישראלמדינתלמשל,

שקלים000,5כ-שלמלגהמעניקהבריאותומשרד

ישר־ממשלתמסוימים.בתנאיםכמובןלסטודנט,

אל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$במכללותשילמדובסטודנטיםלתמוךהחליטה

ובעבורםהעברית,האוניברסיטהמלבדבירושלים,

א׳,שנהשלשלםלימודשכרשלמלגהמממנתהיא

יודעים״.כולםלאזהואת

לצי־ספציפיותמלגותישנןכימוסיףשלמן

בור

$TS1$לציבור$TS1$

$DN2$לציבור$DN2$ולעתיםמלאלימודשכרשללגובהעדהחרדי

שםבגוגל,לבדוק״כדאיובכללקיום,מלגותגם

עלעלולאשאפילומלגותעלמידעלמצואאפשר

הדעת״.

בטופסולוגיהלטבועלא

בק־הדתיתהציונותמינהלראשרייס,משההרב

ריה

$TS1$בקריה$TS1$

$DN2$בקריה$DN2$נפרדבלתיכמעטחלקכיאומראונו,האקדמית

״חי־המלגות.נושאהואהסטודנטיאליתמהחוויה

פוש

$TS1$״חיפוש$TS1$

$DN2$״חיפוש$DN2$מציףהאקדמייםהמוסדותובאתריבגוגלמהיר

השאלהמלגות.עשרותעלבפרטיםהסטודנטיםאת

להשקיעבמהיודעיםכיצדהיאכולםאתשמעסיקה

מגליםהםמאודמהרשכןשלהם,היקרהזמןאת

יכולההבקשותלהגשתשנלוויתשהטופסולוגיה

מייגעת".להיות

קרו־עםמקדיםסקרלעשותממליץרייסהרב

בי

$TS1$קרובי$TS1$

$DN2$קרובי$DN2$קרנותלגביעדכנימידעולקבלוחבריםמשפחה

הזה״ובמקרהמלגה,מהןלקבלסבירסיכוישיש

בנוסףשבעתיים.נכונהכסף׳שווה׳זמןהאמירה

בגוףשמדוברלוודאישבקשה,שמגישיםלפנילכך,

מאכ־קצתזהאקטואלית.עדייןושהמלגהפעיל

זב

$TS1$מאכזב$TS1$

$DN2$מאכזב$DN2$,בהגשתומחשבהזמןשהשקעתםלאחרלגלות

2012לשנתמעודכןביקרתםשבושהאתרבקשה,

כלל".פעיליםאינםבושמצויניםהטלפוןושמספרי

גםחשובמתאימה,מלגהלמצואמספיקלאאבל

מקרהכללבדוק״צריךהפרטים:כלאתהיטבלבדוק

לנכימלגותמעניקלמשל,הביטחון,משרדלגופו.

מל־כוללאקדמייםללימודיםצה״לוליתומיצה״ל

גות

$TS1$מלגות$TS1$

$DN2$מלגות$DN2$.לסטו־מלגותלתתשמוכנותחברותישנןקיום

דנטים

$TS1$לסטודנטים$TS1$

$DN2$לסטודנטים$DN2$בנוסףאצלן.בעבודהכברייקלטושבתמורה

לעובדיהן,לימודיםמענקישנותנותחברותישלכך,

האקד־בקריהאחרות.ורבותישירביטוחכדוגמת

מית

$TS1$האקדמית$TS1$

$DN2$האקדמית$DN2$,מע־אנחנושונות,הצטיינותמלגותלצדאונו

ניקים

$TS1$מעניקים$TS1$

$DN2$מעניקים$DN2$שמתאימותמאודמשמעותיותמלגותשתי

הדתית״.הציונותובנותלבניבמיוחד

בחינוךהשקעה

סכומיםשמספקהגדוליםהגופיםאחדכאמור,

זוהפיס.מפעלהואלסטודנטיםכמלגותנכבדים

לימודימלגותמעניקשהואברציפות12ה-השנה

לימודיםמלגותהעניקהואכהעדראשון.תואר

מעניקהואוהשנהשקלים,מיליון350כ-בשווי

נוספים.שקליםמיליון30סטודנטים000,1לכ-
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