סטודנטים/ארגוני סיוע
הקדמה:
בערך זה מפורטים ארגוני סיוע העוסקים בנושא סטודנטים ,בהתאם לתחומי פעילותם השונים.

כלל י

שם

כתוב ת

טלפו ן

רח' שיבת ציון  83-85חיפה 31012

04-8669414

גג לחייל המשוחר ר

מרכזי צעיר ים בישראל
אתר

פרח  -תוכנית לאומית להשפעה חברתי ת

ראו בנוסף
•
•
•
•

התאחדו ת הסטודנטי ם בישראל
אגודת הסטודנטי ם
דיקן הסטודנטי ם
תכני ת הישגי ם

לרשימת מנהלות פר ח

1-599-550-500

סיוע במימון הלימודים

•

בשותפו ת וערבו ת הדדי ת  -קישור בין קשישים החיים בגפם לסטודנטי ם המתקשים במימון מגורים

•

קרן אייסף  -מלגות לסטודנטים מבטיחים עם קשיים כלכליים ,לחיילים משוחררים ולסטודנטים מהפריפריה
קרן קצי ר  -סיוע לצעירים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית
קרן גרו ס  -סיוע לאוכלוסיות חיילים משוחררים ולחרדים יוצאי שירות אזרחי
קרן הישג  -מלגות לחיילים בודדים משוחררי ם
יחידת המלגו ת ש ל הסוכנו ת היהודי ת  -סיוע לעולים ,ללומדים בפריפריה החברתית כלכלית ,לבוגרי כפרי עליית הנוער ועוד
קרן פסיפס ישראלי  -סיוע לאנשים ברכישת מקצוע לצורך פרנסה

•
•
•
•
•

סטודנטים ערבים
כתוב ת

טלפו ן

שם
אתר

עמותת סיכו י

רח' המשוררת רחל  ,17ירושלים96348 ,

02-6541225

אתר

קו משווה

בית התאחדות התעשיינים ,רח' המרד  ,29ת.ד ,50176 .תל אביב61501 ,

03-5198754

סטודנטים יוצאי אתיופ יה

שם
אתר

כתוב ת
ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה  -ישראל
(נאקוג')

רח' אגריפס  ,42חדר  ,303ירושלים
94301

טלפו
ן
02-6245104

גג לחייל המשוח רר

רח' שיבת ציון  83-85חיפה 31012

04-8669414

התח נה  -מרכז הצעירים בלו ד

רחוב גרטבול ( 2כיכר הקומנדו) לוד

08-8539568

שם

כתוב ת

אתר

טורבי נה  -מרכז צעירים חדרה

הנשיא  ,15חדרה

04-6331787

אתר

מרכז צעירים והון אנושי טיר ת כרמל

רח' עזרא לניאדו  1טירת כרמל (בית ציפורה)

04-8581406

אתר

מרכז צעירים עפולה

דרך חטיבה תשע  ,15עפולה.

04-6484284

רח' השלום  16פינת שז"ר ,באר שבע

08-6650840

אתר

אתר
אתר
אתר

סטארט אפ  -מר כז הזדמנויות לצעירים בבאר שבע והסביבה
עולים ביח ד
קשתות  -מרכז צעירים ומר כז פיתוח ההון האנושי ברמלה

רחוב המלאכה  ,6בניין  Cקומה  1לוד
715012
רח' הזית  ,4רמלה

טלפו ן

077-5060840
073-2409709
073-2409730

סטודנטים חרדי ם
שם

כתוב ת

טלפו ן

אתר

ידידות טורו נטו

ירושלים

077-8013000

אתר

קרן ק.מ.ח.

רח' יפו ( 216בניין שערי העיר) ירושלים

02-5378889

סטודנטים עם מוגבלויות
שם

כתוב ת

טלפו ן

אתר

אגודת החרשים בישראל

שד' יד לבנים  13יד אליהו ת ל-אבי ב

03-7303355

אתר

מעגלי שמע

רח' פליטי הספר  ,30תל אביב 6794888

03-5715656

אתר

עמותת לשם

אתר

עמותת עלה

ת.ד ,4403 .ירושלים.91044 ,

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארג ון
•
•

קרן גרו ס  -סיוע למסיימי שירות צבאי/לאומי/אזרחי .
מידע'לה  -סיוע לסטודנטים ירושלמים .

09-7498001
02-5882155

