תכנית המל"ג ליוצאי אתיופיה
קהל יעד

גורם מסייע

שכר לימוד

מלגת קיום

מכינות

סטודנטים במכינות
קדם אקדמיות

משרד הביטחון
או משרד החינוך

מלגה מלאה של שכר
לימוד

תואר
ראשון

סטודנטים שעלו לפני
פחות מ  15שנה (לא
כולל תקופת השרות)
עד גיל 28

מנהל
הסטודנטים
במשרד הקליטה

 ₪ 10,207לשנה כולל
התנדבות של 120
ש"ש בשח"ק

סטודנטים שעלו
לפני  15שנה ויותר)
וילידי הארץ ,שכבר
התחילו לימודי תואר
ראשון לפני תש"פ

תכנית
"ממשיכים" –
המל"ג

 ₪ 10,000לשנה עם
חובת התנדבות

סטודנטים שעלו
לפני  15שנה ויותר)
וילידי הארץ,
שמתחילים תואר
ראשון ללא הגבלת
גיל

תכנית מרום –
המל"ג

תגבורים אקדמיים,
חיילים משוחררים- :
שיעורי עזר ,הכנה
מלגת משרד הביטחון
בסך  ₪ 16,000לשנה .לפסיכומטרי ,מימון
מעונות או נסיעות,
סטודנטים שאינם
אבחון לקויי למידה
חיילים משוחררים –
ועוד ,בשווי .₪ 6,100
הקרן לסיוע
לסטודנטים של
המל"ג כמפורט למטה
תגבורים אקדמיים,
מלגת קיום ₪ 5,400
שיעורי עזר ,הכנה
לשנה למשך שנות
לפסיכומטרי ,מימון
התואר ממנהל
מעונות או נסיעות,
הסטודנטים
אבחון לקויי למידה
ועוד ,בהתאם לשיקול
דעת המוסד באשר
לצרכי כל סטודנט.
ללא שינוי
לפי מצב סוציו
אקונומי:
 ₪ 4,000לשנה או
 ₪ 6,240או
 ₪ 12,480לשנה
מהקרן הסיוע
לסטודנטים של משרד
החינוך
סוציו
מצב
לפי
תכנית לסטודנטים
אקונומי:
מצטיינים :מנטורינג
או
לשנה
₪
4,000
אקדמי– מתוך
 ₪ 6,240או
קהילת המחקר
לשנה
₪ 12,480
ולהשתלבות
מהקרן הסיוע
במחקר.
לסטודנטים של משרד
החינוך

שנה ג' –  120שעות.

ניתן ב  2פעימות
מופעל על ידי פר"ח

 ₪ 10,000לשנה עם
חובת התנדבות –
שנה א' –  40ש"ש
שנים ב'-ג' –  60ש"ש
שנה ד' –  40ש"ש .

ניתן ב  2פעימות
מופעל על ידי פר"ח

מעטפת לימודית

סה"כ סיוע
לשנה
₪ 39,100

₪ 15,607

 ₪ 14,000עד
₪ 22,480

 ₪ 14,000עד
₪ 22,480

קהל יעד

גורם מסייע

שכר לימוד

מלגה

הסבת
אקדמאים

סטודנטים שעלו לפני
פחות מ  15שנה (לא
כולל תקופת השרות)
עד גיל 40

מנהל
הסטודנטים

 100%לשנה עד
שנתיים וחצי

ללא

תואר שני

סטודנטים שעלו לפני
פחות מ  15שנה (לא
כולל תקופת השרות)
עד גיל 40
סטודנטים
שמתחילים תואר
שני בתשפ"א

מנהל
הסטודנטים

 100%לשנה עד
שנתיים וחצי

תכנית מרום –
המל"ג

 ₪ 10,000לשנה א'
עבור  66%לפחות
מהיקף תכנית
הלימודים
ללא סיוע

סגל
אקדמי

סטודנטים שנה שניה תכנית מרום –
המל"ג
שהתחילו בתשפ"א
תואר לא מחקרי
סטודנטים שנה שניה תכנית מרום –
מל"ג באמצעות
שהתחילו בתשפ"א
דיקנט
תואר מחקרי
הסטודנטים
ות"ת
תכנית מלגות
לעידוד קליטת אנשי
סגל אקדמי יוצאי
אתיופיה

מעטפת לימודית

.

סה"כ סיוע
לשנה

₪ 10,000

.
₪ 41,000

 ₪ 41,000למצטיינים

המלגות ,בסך
מאות אלפי
שקלים (למשך 3
שנים) לתקציבי
מחקר ושכר

הגבלת תקציב כולל
הגבלות זמן

החלפת תחומי לימוד
חלקיות לימודים

מנהל הסטודנטים

מל"ג

יש

 600מלגות לתכנית מרום בתש"פ
 התחלת תואר ראשון בכל גיל
 אין הגבלת זמן בין מכינה לתואר ראשון
 אין הגבלת זמן בין תארים

 שנתיים בין מכינה לתואר ראשון
 שנה במהלך התואר הראשון
 עד  3שנים בין לימודי תעודה לתואר
 עד  5שנים בין תואר ראשון לשני
באישור

תכנית מנהיגות
לסטודנטים

ללא הגבלה – אין מימון על כפל שנים או סמסטרים
זכאות למלגה מלאה – עבור לפחות  60%מהיקף תכנית
לימודים שנתית
סיוע בגיוס המועמדים לתכניות מנהיגות ,לרבות באמצעות
המוסדות להשכלה גבוהה ותכנית הישגים
סיוע בהכנה למבחני המיון לקורסי הצוערים.

תכנית מלגות
לדוקטורנטים ולפוסט
דוקטורנטים

תובא בהמשך השנה לאישור ועדת ההיגוי ולאישור
ות”ת

לשאלות Marom.perach@gmail.com
פרסום תכנית בדרך לפסגה
https://che.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%99%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94/?fbclid=IwAR3--tX_LsRBLlPYDTrf7wZAxDYjo3RVy8uLwPFmJZXTnIOlVpD3XIFxOp8

כללי מנהל הסטודנטים
/file:///C:/Users/Rony%20Mohar%20Migdan/Dropboxחיבורים/הרשמה%20ללימודים/סיוע%20מנהל%20הסטודנטים%20תשפpdf.

לפני ואחרי
https://che.org.il/wp-content/uploads/2019/05/%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%95%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%95%D7%AA%D7%AA-1.pdf?fbclid=IwAR1WjUy__2vbtUYikvgFkKmqJSTw5dGYvIM5v647IeFzKsGQ2v2Dlfrzzh4

שאלות ותשובות

https://che.org.il/%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%91-%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%99%D7%90%D7%AA%D7%99/%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%92%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94/?fbclid=IwAR2V2GuCYkGP9WiNyK6_8CyGDOJ2lcotlxVcUt0iCLtHqBFDmYsa2rbilc
אתר הקרן לסטודנט
http://edu.gov.il/special/students/Scholarships/Pages/loan.aspx?utm_source=Press&utm_medium=Advert&utm_campaign=Scholarships

