
• ע"פ סקר התאחדות הסטודנטים שבוצע ע"י "מאגר מוחות", אוקטובר 19
• בכפוף לנוהל כפל מלגות 

• כל סטודנט הזכאי למלגה או המגיש בקשה למלגה חייב לחתום על טופס "נוהל כפל מלגות" 
• לשאלות ובירורים ניתן לפנות למדור שכר לימוד בטלפון 09-8607777 )שלוחה 3( או במייל

   sl@netanya.ac.il סכום המלגה המקסימלי לסטודנט בשנת לימודים - ₪4,500 במצטבר. אין כפל מלגות.

פירוט המלגות לשנת תשפ"ב אתרים באינטרנט למלגות 
חיצוניות נוספות

אתר המועצה להשכלה גבוהה בישראל:
www.che.org.il

מבחר מלגות מטעם המועצה להשכלה גבוהה,
בינהן מלגות עבור בני החברה הערבית והדרוזית.

אתר מלגות:
www.milgapo.co.il 
www.milgot.co.il

התאחדות הסטודנטים בישראל:
www.nuis.co.il/mobile/category/scholarships
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רצון הסטודנטיםבסקר שביעות 

*



מלגת סיוע
זכאים: מיועד לסטודנטים מן המניין, קבלת

המלגה מותנית בתרומות, בשקלול הקריטריונים הבאים:
 מצב כלכלי, מצב משפחתי, מספר אחים ואחיות, גיל,

אזור מגורים, מגבלות של נכות רפואית.
גובה המלגה: עד 3,500 ₪.
פעילות תמורת מלגה: אין.

הרשמה: טפסים של מלגת סיוע ניתן לקבל מהיועצים 
האקדמיים, במדור שכר לימוד או להוריד מאתר המכללה )תחת 

קטגוריה מרכז ייעוץ והרשמה(.
הגשה: עד ה- 31.12.2021.

מלגת בני משפחה
זכאים: בני זוג או בני משפחה מדרגה ראשונה

הלומדים יחד במסלול האקדמי של המכללה.
גובה המלגה: 5% מגובה שכר הלימוד לכל סטודנט.

הרשמה: טפסים של מלגת בני משפחה ניתן לקבל מהיועצים 
האקדמיים, במדור שכר לימוד או להוריד מאתר המכללה

)תחת קטגוריה מרכז ייעוץ והרשמה(.
הגשה: עד ה- 31.12.2021.

מלגה לנרשמים מצטיינים
מלגה מדרגית - למועמדים חדשים לשנה א' תשפ"ב:

ממוצע בגרות 105 ומעלה ופסיכומטרי 700 ומעלה
מלגה בשיעור 50%

ממוצע בגרות 102-105 ופסיכומטרי 650-700
מלגה בשיעור 30%

ממוצע בגרות 100-102 ופסיכומטרי 620-650
מלגה בשיעור 20%

בשנים ב' ג' ד' קבלת המלגה מותנית בממוצע ציונים 95 ומעלה
בקשה למלגה זו יש להגיש במועד הרישום.

מלגות לנרשמים לביה"ס למדעי המחשב
מלגת הצטיינות מיוחדת
מועמדים מצטיינים בעלי:

א. ממוצע בגרות משוקלל 105.
ב. פסיכומטרי 700 ומעלה.

ג. בגרות במתמטיקה 5 יחידות בציון 90 ומעלה.
ד. בגרות באנגלית 5 יחידות בציון 90 ומעלה.

* בשנה א' 50% פטור משכר לימוד.
בשנים ב' ו- ג' 30% מותנה בממוצע ציונים 95 ומעלה ובכפוף 
לפעילות חברתית/חונכות/סיוע לבית הספר למדעי המחשב.

מלגת פרחי הייטק:
מלגות פרחי הייטק מוענקות על ידי האקדמית נתניה בשיתוף 

המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה ע"ר.
 *קבלת כל אחת מהמלגות המצוינות לעיל מותנית

בריאיון עם הדיקן.

מלגת תואר שני במסלול ישיר
זכאים: בוגרי המכללה.

גובה שכ"ל: ₪35,000.
* לממשיכים ללימודי תואר שני, למעט סטודנטים לתואר שני 

במשפטים, תוך 3 שנים לכל היותר מסיום התואר הראשון.
זכאים: סטודנטים בתואר הראשון שיחלו לימודי שנה ב' או ג' 

בתשפ"ב. 
סה"כ עלות לתואר השני - ₪32,000.

מלגה לבוגרי המכינה
זכאים: בוגרי המכינה הקדם אקדמית שיתקבלו ללימודים 

אקדמיים באקדמית נתניה.
גובה המלגה: ₪2,500 עבור כל שנת לימודים בתואר הראשון.

הרשמה: מעודכן אוטומטית.

מלגה לבני העדה האתיופית
זכאים: סטודנטים מן המניין

אופי הפעילות והמלגה: סטודנטים בני העדה האתיופית זוכים 
לסיוע משמעותי במימון שכר הלימוד, תמורת פעילות בבית 

ספר, מועדוניות ומסגרות שונות בקהילה.
תכנית זו מתבצעת בשיתוף פעולה עם המנהל לסטודנטים

עולים ממשרד הקליטה, המל"ג, תוכנית מרום, פר״ח, ה"גג" 
ומס' קרנות ותורמים ייחודיים לתכנית זו.

מלגה לעולים מצרפת
זכאים: עולים חדשים וותיקים מצרפת וסטודנטים מן המניין.

אופי הפעילות והמלגה: האקדמית נתניה פיתחה תכנית ייחודית 
לקליטת סטודנטים עולים מצרפת. במסגרת תכנית זו הקמפוס 

הפרנקופוני מעניק מלגות משמעותיות, ליווי פדגוגי וחונכות 
אקדמית לעולים ותיקים וחדשים. המלגות ניתנות תמורת 

 פעילות חברתית וחינוכית בקהילה.
התכנית נתמכת על ידי עמותת הידידים הצרפתים של המכללה 

וקרנות נוספות.
דרכי התקשרות: גב' סוניה לוי

טלפון: 09-8607898
Sonialev@netanya.ac.il :דוא״ל

מלגות סטודנטים בני העיר נתניה
זכאים: בהתאם לקריטריונים שקובעת העירייה - רישום במרשם 

האוכלוסין ומגורים בעיר נתניה לפחות ב- 5 שנים האחרונות.
גובה המלגה: 7.5% מגובה שכר הלימוד, קבלת המלגה מותנית 

בקבלת הסכום בפועל מהעירייה.
הרשמה: טפסים של מלגת תושב נתניה ניתן לקבל מהיועצים 

האקדמיים, במדור שכר לימוד או להוריד מאתר המכללה )תחת 
קטגוריה מרכז ייעוץ והרשמה(.

הגשה: עד ה-31.12.2021.

JewishU מלגת קרן
JewishU קורס מבט אל החיים, מופעל במכללה ע"י חב"ד בקמפוס.

זכאים: סטודנטים/ות בהווה או בעבר וצעירים/ות מגיל 20 עד 30. 
.JewishU הקבלה למלגה בכפוף לראיון ולאישור קרן

.Chabadcampus.co.il הרשמה: באתר
 דרכי התקשרות: הרב שניאור, בית חב"ד בקמפוס, 

בבנין המעונות. 
נייד: 052-770-3130

הגשה: בתחילת שנת הלימודים ובתחילת סמסטר ב'.
 בוגרי קורס זה, יוכלו להצטרף למלגות המשך שוות במיוחד, 

כולל מלגת מסע לארה"ב.

מלגת משרד החינוך
זכאים: מיועד לסטודנטים מן המניין לתואר ראשון/שני. 

קבלת המלגה מותנית בשקלול הקריטריונים הבאים: מצב כלכלי, 
מצב משפחתי, מספר אחים/אחיות, גיל, אזור מגורים, מגבלות 

של נכות רפואית, שרות צבאי/לאומי, משך הלימודים, מה 
לומדים, היקף סכום החיוב של שכר הלימוד השנתי, היקף הסיוע 

החיצוני ועוד.
 גובה המלגה: נקבע בהתאם לרמת הזכאות ונע בין

.₪12,480 - ₪4,000
דרכי התקשרות: באמצעות אתר משרד החינוך/מענקים 

loans.education.gov.il לסטודנטים
הגשה: תחילת שנת הלימודים.

מלגת אימפקט
מלגות ללוחמים משוחררים על בסיס מצב סוציו אקונומי

זכאים: המלגה מיועדת לסייע לחיילים משוחררים בעלי תעודת 
שחרור בכבוד בצסע זהב/כסף, עד דרגת סרן )כולל(, עד 3 שנים 

בקבע.
IMPACT גובה המלגה: $4,000 לשנה מטעם

ובנוסף, ₪5,000 המוענקים על ידי האקדמית נתניה בכפוף 
לנהלי מתן מלגות.

fidfimpact.org :בכתובת IMPACT הרשמה: באתר
דרכי התקשרות: טלפון 03-6968855

impact@fidf.org :דוא"ל
הגשה: 31.5-1.3.

פר“ח פרויקט חונכות
זכאים: פר"ח מיועד לסטודנטים הלומדים באוניברסיטאות 
והמכללות האקדמיות שבאישור המועצה להשכלה גבוהה.

הרשמה: נפתחת ב-1.9 ונסגרת ב-25.10
דרכי התקשרות: פר"ח ת"א-מרכז, 

טלפון: 054-7735405, 03-5357604
perachme@perach.org.il :דוא"ל

מינהל הסטודנטים
 זכאים: 

א. עולה/בן עולה 
 ב. קטין חוזר 
ג. אזרח עולה

 גובה המלגה: מימון שכר לימוד ל-3 שנים,
גובה המימון עד לגובה שכר לימוד אוניברסיטאי.

תחומי סיוע נוספים: מימון חלקי של קורסי אנגלית.
מתן המלגה מותנה באישור משרד הקליטה ובכפוף לפעילות 

חברתית בקהילה.
 הרשמה: דרך אתר משרד העלייה והקליטה

www.studentsolim.gov.il
)תחת מידע למועמדים(.

מלגת מפעל הפיס ללוחמים ותומכי לחימה
 זכאים: חיילים משוחררים עד 5 שנים 

מיום השחרור ששירתו כלוחמים/תומכי לחימה,
ע”פ מצב סוציו אקונומי.

גובה המלגה: המלגה בסך כולל של עד ₪30,000
)₪10,000 לשנה במשך 3 שנים רצופות( ניתנת החל משנת 

הלימודים הראשונה ועד 3 שנות לימוד רצופות.
פעילות תמורת מלגה: תרומה לקהילה בהיקף של 130 שעות בשנה 

במסגרת עמותת “ידידים” למען הנוער והחברה.
www.pais.co.il :הרשמה: בקישור לאתר מפעל הפיס

דרכי התקשרות: טלפון: 073-2955881

מלגת אירתקא לתואר ראשון לבני החברה הערבית, 
הדרוזית והצ’רקסית

זכאים: בני החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית.
גובה המלגה: עד ₪20,000.

פעילות תמורת המלגה: התנדבות בקהילה.
irteka.co.il :הרשמה: מקוונת בכתובת

קרן הישג
זכאים: חיילים משוחררים שהוכרו כחיילים בודדים. הקרן 

מעניקה מימון של שכר הלימוד וכן תמיכה חודשית להוצאות 
קיום.

גובה המלגה: סטודנט שיימצא זכאי לקבלת מלגה מקרן הישג 
יוענקו לו ע”י האקדמית נתניה ₪5,000 בכפוף לנהלי המכללה 

למתן מלגות.
heseg.com הרשמה: ההרשמה דרך האתר

 דרכי התקשרות: טלפון: 03-7113100
info@heseg.com :דוא״ל

הגשה: 1 במרץ 2021 בשעה 10:00 בבוקר ותסתיים ב-1 ביולי 
2021 בשעה 10:00 בבוקר.

קרן גרוס לקידום חיילים משוחררים
זכאים: חיילים משוחררים אשר שירתו לפחות שנה אחת בשרות 

סדיר, שטרם מלאו להם 5 שנים מיום שחרורם, בנוסף הקרן 
מעניקה סיוע לחיילים משוחררים הנמצאים במצוקה, חיילים 

אשר הוכרו בצה”ל כ“חיילים בודדים” או “זכאי סיוע”.
גובה המלגה: גובה הסיוע המרבי יעמוד על ₪5,500 ומותנה 

באורך ובהיקף השרות. 
פעילות תמורת מלגה: חלק מהמלגות מותנות

בפעילות קהילתית.
gruss.org.il הרשמה: באתר הקרן

מלגות חיצוניותמלגות פנימיות


