
 
 

 

 –בוגרים -בוגרים הכוונה בתחום הלימודים –בוגרים -בוגרים               

 הכוונה בתחום הלימודים

 מעודכן לתאריך הערות קישור תחום עזרה קטגוריה

 מלגות

 מי זכאי למלגה?
nl.org.il-http://www.milga/זכאי-מי-

 למלגות/

 
 22אוקטובר 

 קהלים ייחודיים
https://www.kolzchut.org.il/he/_מלגות

 סיוע_לסטודנטים

 
 22אוקטובר 

למי פונים לקבלת 

 מלגה?
https://www.milgapo.co.il/ 

 
 22אוקטובר 

איך לכתוב מכתב 

 בקשה למלגה?

https://www.study.co.il/בקשה-מכתב-

 מלגה/

 
 22אוקטובר 

תחומים שונים 

 למלגות
https://www.study.co.il/P32473/ 

 
 22אוקטובר 

כל המלגות  ריכוז

שיממנו לכם את 

 התואר

https://www.momentum4u.org/limudi

-and-m/funds

scholarships/allscholarship/ 

 

 22אוקטובר 

 

הכוונה 

 ללימודים

 22אוקטובר   לימודים/-בחירת/https://www.study.co.il מה מתאים לי ללמוד?

 סוגי מסגרות לימוד
http://www.elimudim.co.il/לימודים-

 גבוהים

 
 22אוקטובר 

 מאגר מכוני ייעוץ 
https://www.study.co.il/אישי-יעוץ-

 לימודים/

 
22אוקטובר   

לבעלי  לימודים

 לקויות והפרעות קשב

https://www.michlalot.co.il/limudim/

lemida.php-lekuyot-hen-ma 

 
22אוקטובר   

סיוע בלימודים לבעלי 

 הפרעות קשב וריכוז

https://www.kolzchut.org.il/he/_שיקום

מקצועי_וסיוע_בלימודים_לאנשים_עם_הפרע

 ות_קשב_וריכוז

 

22אוקטובר   

 

http://www.milga-nl.org.il/מי-זכאי-למלגות/
http://www.milga-nl.org.il/מי-זכאי-למלגות/
https://www.kolzchut.org.il/he/מלגות_סיוע_לסטודנטים
https://www.kolzchut.org.il/he/מלגות_סיוע_לסטודנטים
https://www.milgapo.co.il/
https://www.study.co.il/מכתב-בקשה-מלגה/
https://www.study.co.il/מכתב-בקשה-מלגה/
https://www.study.co.il/P32473/
https://www.momentum4u.org/limudim/funds-and-scholarships/allscholarship/
https://www.momentum4u.org/limudim/funds-and-scholarships/allscholarship/
https://www.momentum4u.org/limudim/funds-and-scholarships/allscholarship/
https://www.study.co.il/בחירת-לימודים/
http://www.elimudim.co.il/לימודים-גבוהים
http://www.elimudim.co.il/לימודים-גבוהים
https://www.study.co.il/יעוץ-אישי-לימודים/
https://www.study.co.il/יעוץ-אישי-לימודים/
https://www.michlalot.co.il/limudim/ma-hen-lekuyot-lemida.php
https://www.michlalot.co.il/limudim/ma-hen-lekuyot-lemida.php
https://www.kolzchut.org.il/he/שיקום_מקצועי_וסיוע_בלימודים_לאנשים_עם_הפרעות_קשב_וריכוז
https://www.kolzchut.org.il/he/שיקום_מקצועי_וסיוע_בלימודים_לאנשים_עם_הפרעות_קשב_וריכוז
https://www.kolzchut.org.il/he/שיקום_מקצועי_וסיוע_בלימודים_לאנשים_עם_הפרעות_קשב_וריכוז
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 מעודכן לתאריך הערות קישור תחום עזרה קטגוריה

 אבחונים

 והקלות

 מי זכאי לאבחון?

https://www.kolzchut.org.il/he/התא

מות_לבעלי_לקויות_למידה_במוסדות_על_

 תיכוניים

 

22אוקטובר   

 מה נותן האבחון?
http://www.anigma.co.il/מדריך-

 לסטודנטים-להתאמות

 
22אוקטובר   

 למי פונים לאבחון?
https://www.kolzchut.org.il/he/מרכז

 _תמיכה_לסטודנטים_עם_לקויות_למידה

 
22אוקטובר   

 איך עושים אבחון?

-https://klinai.co.il/communication

-diagnosis/diagnosis-clinician

students-for-psychodidactic/ 

 

22אוקטובר   

22אוקטובר   /https://www.yar.co.il/catalog מאגר מכונים  

 עלויות והנחות
https://www.beitberl.ac.il/centers/h

adraha/pages/cost.aspx 

 
22אוקטובר   

 

 פסיכומטרי

האם אני צריך לעשות 

 פסיכומטרי?

https://www.study.co.il/forum/print

asp?f=39&m=169460. 

 
22אוקטובר   

מה זה מבחן 

 פסיכומטרי?

https://www.study.co.il/מבחן-מטרות-

 פסיכומטרי/

 
22אוקטובר   

לימודים ללא 

פסיכומטרי 

באוניברסיטאות 

 ומכללות

https://www.study.co.il/ללא-תואר-

 פסיכומטרי/

 

22אוקטובר   

 הקלות בפסיכומטרי
https://www.study.co.il/הקלות-

 בפסיכומטרי/

 
22אוקטובר   

ממנים מבחן איך 

 פסיכומטרי?

https://www.study.co.il/קורס-עלות-

 פסיכומטרי/

 
22אוקטובר   

מאגר מכונים ללימודי 

 פסיכומטרי

https://www.study.co.il/תוכנית-

 פסיכומטרי/-לימודי-לימודים

 
22אוקטובר   

 פסיכומטרי לבד
https://www.study.co.il/לבד-ללמוד-

 פסיכומטרי/

 
22אוקטובר   

https://www.kolzchut.org.il/he/התאמות_לבעלי_לקויות_למידה_במוסדות_על_תיכוניים
https://www.kolzchut.org.il/he/התאמות_לבעלי_לקויות_למידה_במוסדות_על_תיכוניים
https://www.kolzchut.org.il/he/התאמות_לבעלי_לקויות_למידה_במוסדות_על_תיכוניים
http://www.anigma.co.il/מדריך-להתאמות-לסטודנטים
http://www.anigma.co.il/מדריך-להתאמות-לסטודנטים
https://www.kolzchut.org.il/he/מרכז_תמיכה_לסטודנטים_עם_לקויות_למידה
https://www.kolzchut.org.il/he/מרכז_תמיכה_לסטודנטים_עם_לקויות_למידה
https://klinai.co.il/communication-clinician-diagnosis/diagnosis-psychodidactic-for-students/
https://klinai.co.il/communication-clinician-diagnosis/diagnosis-psychodidactic-for-students/
https://klinai.co.il/communication-clinician-diagnosis/diagnosis-psychodidactic-for-students/
https://www.yar.co.il/catalog/
https://www.beitberl.ac.il/centers/hadraha/pages/cost.aspx
https://www.beitberl.ac.il/centers/hadraha/pages/cost.aspx
https://www.study.co.il/forum/print.asp?f=39&m=169460
https://www.study.co.il/forum/print.asp?f=39&m=169460
https://www.study.co.il/מטרות-מבחן-פסיכומטרי/
https://www.study.co.il/מטרות-מבחן-פסיכומטרי/
https://www.study.co.il/תואר-ללא-פסיכומטרי/
https://www.study.co.il/תואר-ללא-פסיכומטרי/
https://www.study.co.il/הקלות-בפסיכומטרי/
https://www.study.co.il/הקלות-בפסיכומטרי/
https://www.study.co.il/עלות-קורס-פסיכומטרי/
https://www.study.co.il/עלות-קורס-פסיכומטרי/
https://www.study.co.il/תוכנית-לימודים-לימודי-פסיכומטרי/
https://www.study.co.il/תוכנית-לימודים-לימודי-פסיכומטרי/
https://www.study.co.il/ללמוד-לבד-פסיכומטרי/
https://www.study.co.il/ללמוד-לבד-פסיכומטרי/
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השלמת 

בגרויות / 

 מכינות

השלמת השכלה 

 תיכונית

https://www.study.co.il/השכלה-

 תיכונית/

 
22אוקטובר   

איך לחשב את ממוצע 

 ציוני הבגרות שלי?

https://www.study.co.il/ממוצע-

 בגרות/

 
22אוקטובר   

חייב האם אני 

להשלים/לשפר 

 בגרויות?

https://www.study.co.il/קבלה/-תנאי 

 

22אוקטובר   

22אוקטובר   /https://www.study.co.il/P42797 מכינה או בגרות?  

מה זה מכינות 

 ייעודיות?

https://www.michlalot.co.il/limudi

-kaitz-mechinat-ba-m/prof

yiudit.php 

 

22אוקטובר   

מאגר מכונים 

 להשלמת בגרויות

https://www.study.co.il/ספר-בתי-

 לבגרות/

 
22אוקטובר   

מלגות להשלמת 

 בגרויות

https://www.study.co.il/מלגות-

 לבגרויות/

 
22אוקטובר   

 

לימוד  תוכניות

מיוחדות 

 בשבילכם

22אוקטובר   /https://atidim.org/about מה זה?  

22אוקטובר   /https://www.study.co.il/zuzu האם זה מתאים לי?  

רשימת תוכניות 

 הלימוד

https://www.kolzchut.org.il/he/תוכני

 ות_לצעירים

 
22אוקטובר   

 הכשרות מקצועיות
https://www.hachvana.mod.gov.il/h

achsharot/Pages/mikzoa2.aspx 

 
22אוקטובר   

https://www.study.co.il/השכלה-תיכונית/
https://www.study.co.il/השכלה-תיכונית/
https://www.study.co.il/ממוצע-בגרות/
https://www.study.co.il/ממוצע-בגרות/
https://www.study.co.il/תנאי-קבלה/
https://www.study.co.il/P42797/
https://www.michlalot.co.il/limudim/prof-ba-mechinat-kaitz-yiudit.php
https://www.michlalot.co.il/limudim/prof-ba-mechinat-kaitz-yiudit.php
https://www.michlalot.co.il/limudim/prof-ba-mechinat-kaitz-yiudit.php
https://www.study.co.il/בתי-ספר-לבגרות/
https://www.study.co.il/בתי-ספר-לבגרות/
https://www.study.co.il/מלגות-לבגרויות/
https://www.study.co.il/מלגות-לבגרויות/
https://atidim.org/about/
https://www.study.co.il/zuzu/
https://www.kolzchut.org.il/he/תוכניות_לצעירים
https://www.kolzchut.org.il/he/תוכניות_לצעירים
https://www.hachvana.mod.gov.il/hachsharot/Pages/mikzoa2.aspx
https://www.hachvana.mod.gov.il/hachsharot/Pages/mikzoa2.aspx

