
 

מלגות להורים עצמאיים
 

הכשרות מקצועיות במימון 

תכנית להורים עצמאיים המממנת שוברים להכשרה מקצועית המוכרת על ידי האגף להכשרה מקצועית

במשרד העבודה, או ע"י משרדי ממשלה אחרים. 22

מימון הכשרות מקצועיות במגוון מסלולים למופנים על ידי מרכזי התעסוקה,

כגון: מרכז הזדמנות, מרכז כיוון, מפתח. 

מימון הכשרות מקצועיות 

שוברים להכשרות מקצועיות

11

יש לבחור קורס מתוך רשימת הקורסים

הממומנים של המדינה ולוודא שאתם עומדים

בדרישות הקבלה המפורטות בדף הקורס. 

לצפייה ברשימת הקורסים לחץ/י כאן. 

אופן הגשת הבקשה:

הפנייה מתבצעת באמצעות 

לאיתור הסניף הקרוב לחץ/י  כאן.

ליצירת קשר:

מרכז התעסוקה הקרוב למקום מגורייך

(מרכז הזדמנות, מרכז כיוון, מפתח).

יש לשלוח את הבקשה לשובר לאחר בחירת בית

הספר ותשלום עבור הקורס באמצעות מרכז

התעסוקה האזורי.  

 לאיתור מרכז התעסוקה הקרוב אלייך לחץ/י כאן

לפרטים נוספים אודות תכנית השוברים לחץ/י כאן

אופן הגשת הבקשה:

 

 

מימון של 65%-90% ממחיר הלימודים,

עד לתקרה של 12,000 ש"ח.

המימון מתקבל כהחזר על התשלום,

במספר פעימות.

סל הסיוע:

https://www.labor-shovarim.co.il/?CategoryID=256&ArticleID=140
https://www.labor-shovarim.co.il/?CategoryID=217https://www.labor-shovarim.co.il/?CategoryID=217
https://www.labor-shovarim.co.il/?CategoryID=217https://www.labor-shovarim.co.il/?CategoryID=217
https://www.labor-shovarim.co.il/


מלגת שכר לימוד ומלגת קיום

ייעוץ בבחירת מסלול הלימודים

ליווי אקדמי וחברתי

אימון אישי

העשרה בנושאי חברה ותרבות

הכוונה להשתלבות בתעסוקה

סל הסיוע:

 

 

 

 

מלגה על סך 2,000 ₪ לסטודנטיות חברות ארגון נעמ"ת או חברות ההסתדרות בלבד,

לנשים שאינן חברות הסתדרות, ניתן  להצטרף בעלות סמלית לחודש.

 

 

 המלגה ניתנת החל משנה ב' ללימודים

ניתנת עדיפות למקצועות המדע 

קריטריון חובה : שירות צבאי, לאומי או אזרחי

המלגה מוגבלת ל-180 סטודנטיות בשנה

תנאי קבלה: 

והטכנולוגיה ולסטודנטיות לתואר שני

 

אם חד הורית עד גיל 42 (ובמקרים חריגים עד גיל 47)

אם לילדים מתחת לגיל 18

שכר חודשי לנפש נמוך משכר המינימום 

ללימודי תואר ראשון/מכינה במוסד אקדמי ציבורי מוכר

תנאי קבלה: 

 

מלגות לאקדמיה
 

מלגת קרן קציר - קרן רש"י
תכנית משכילה לאמהות חד הוריות

ליצירת קשר:

 katzir@rashi.org.il

 08-9146741

https://rashi.org.il/

 

מלגת נעמ"ת

ליצירת קשר:

לטופס הגשת בקשה לחצי כאן

פרטים נוספים באתר

/https://naamat.org.il
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https://rashi.org.il/
https://naamat.org.il/wp-content/uploads/2020/09/%D7%A0%D7%A2%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%92%D7%94-2020.pdf
https://naamat.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA/


סיוע כלכלי מגופים נוספים

מצב משפחתי

מספר אחים או ילדים עד גיל 21

אחים סטודנטים מגיל 22

תעסוקת בן/בת הזוג או הורי הסטודנט

מגבלות של נכות רפואית (אחים או ילדים מגיל 22)

מגורים בשכונות וביישובים שנכללים בפרויקט שיקום שכונות

מגורים בשכירות/דמי מפתח/דיור ציבורי

נזקקות לטיפול שירותי הרווחה (המשפחה או הסטודנט)

שירות צבאי או לאומי/אזרחי

משך הלימודים

התואר הנלמד

היקף סכום החיוב של שכר הלימוד

היקף הסיוע החיצוני למימון שכר הלימוד

תנאי קבלה:

בעת בחינת הזכאות נבדקים התנאים הבאים:

 

 

 

 

 

 

 

 

מלגות לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה, לתלמידי מכינות קדם אקדמיות

ולסטודנטים הלומדים לתעודת הנדסאי. 33

מלגת משרד החינוך

להגשת בקשה לחץ/י כאן

למידע נוסף לחץ/י כאן 

ליצירת קשר:

 

https://bit.ly/3x3E4bu
https://bit.ly/3qxwJyK


44

אתר המרכז מגוון מלגות על פי קטגוריות שונות.

ניתן למלא טופס עם פרטים ולקבל רשימת מלגות מותאמות אישית.

 

55

המידע מוגש מטעם תכנית 'קול אחת' של קרן ידידות טורונטו המסייעת למשפחות החד הוריות להגדיל

את הכנסתן משכר וממיצוי זכויות. חפשו אותנו ב-          יחידה ומובחרת

 

מלגות כלליות

MILGAPO אתר

למידע נוסף באתר:

milgapo.co.il

ליצירת קשר:

הרישום מתבצע מול הרשויות

המקומיות, ומועדי הרישום בכל

רשות מקומית נקבעים על ידה.

 

 

 

 

 

 

סל הסיוע:

המלגה מוענקת בעבור שנת לימודים אחת בסך של 10,000 ₪

לכל מלגה, כאשר מחצית מהסכום (5,000 ₪) מוענק ע"י הרשות

ומחציתו השנייה (5,000 ₪) ע"י מפעל הפיס.

 

 

 

מלגה ללומדים במוסד המוכר ע"י המל"ג/ לימודים מוכרים לתעודת הוראה / הנדסאים מוכרי מה"ט

הסטודנטים יבצעו פעולות התנדבות חברתית, במינימום 130 שעות לשנה.

* אין באמור כל התחייבות וכל עמותה שומרת לעצמה את הזכות ואת שיקול הדעת למתן השירות

שיתופי פעולה במיזם מלגות הפיס 
עם הרשויות המקומיות

אופן הגשת הבקשה:

באמצעות תשלום חד פעמי האתר יבצע

הגשת בקשה אוטומטית

למלגות הרלוונטיות לפונה.

https://www.facebook.com/moovcheret
https://www.facebook.com/moovcheret
https://milgapo.co.il/

