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 כללי הסיוע לעולים                        

 
 חתשע" כסלוב גכ'' 

 2017 דצמברב 11
 

 תפוצת נהלים אל:
  

 שלום רב,
 
 

 170הוראת שעה מספר 
 אתיופיהליוצאי  הסטודנטים  מנהלסיוע   הנדון:

 
 
 כללי .1

 
הוראת שעה זו באה במקום הנוהל הקיים לגבי האוכלוסייה המפורטת 

 אמר אחרת בהוראת שעה זו., אלא אם כן נבה
 

 
 הגדרות  .2

 
 תקפות גם לגבי הוראת שעה זו. 8.141כל ההגדרות המופיעות בנוהל 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הגדרה מושג

 קדמ"א א'
 
 

קדמ"א מכינת 
 ב'

 אולפן  שכללהתוכנית לקידום מוכנות אישית  –
באחד ממרכזי הקליטה התקיימה עברית וגיור ו

 של הסוכנות היהודית.
מכינה מוכרת  .כנית קדמ"א א'תוכנית המשך לתו –

בגרות מלאה לצורך המשך  תעודת להשלמת
במוסד המכינה התקיימה  לימודים אקדמיים. 

  בכפוף להנחיות מ.ל.ג ות"ת להשכלה גבוהה
החל משנה"ל תשע"ד לא מתקיימות תכניות 

אלה. האמור בנוהל זה חל על מי שלמדו בעבר 
 בתכניות אלה.
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 זכאות .3
 

  .1/1/80יוצא אתיופיה שעלה  לישראל לאחר   3.1
 

עלו  לישראל  והארץ, ששני הורי העדה האתיופית יליד ןב 3.2
  .1/1/1980לאחר 

 
הסטודנט הינו בעל תעודת בגרות ישראלית מלאה או חסר  3.3

מקצוע אחד שאינו עברית/ אנגלית/ מתמטיקה או המקבילה 
פשרת אקדמית  המא -לה מחו"ל , או תעודת סיום מכינה קדם 

ול התקבל למסלהסטודנט   .קבלה ללימודים אקדמיים
ברשימת מוסדות הלימוד  לימודים במוסד מוכר )כמופיע

לנוהל( כתלמיד מן  1בנספח  מס'   המנהלהמוכרים ע"י  
 המניין.

 
המתקבל למסלול הנדסאים על סמך תעודת בגרות    סטודנט 3.3

ד ישראלית  חלקית בהתאם לתנאי הקבלה של מה"ט, או  משר
 החינוך. 

  
סטודנט באוניברסיטה הפתוחה שהתקבל ללימודים ללא  3.3

תעודת בגרות, וסיים בהצלחה שלושה קורסים אקדמיים 
 נ"ז.  18באוניברסיטה הפתוחה, בהיקף של 

 
 מגורם סיוע במלגת לימודיםהסטודנט הצהיר כי אינו מקבל  3.3

באופן שצירוף המלגות  /רשויות מקומיות,אחר / ציבוריממשלתי
ההנחיות בנושא  במסלול. עלות שכר הלימוד בפועל עולה

בנוהל מנהל  5.3.10מניעת כפל סיוע ממשלתי, כאמור בסעיף 
 .8.141הסטודנטים 

 
הסטודנט אינו בעל תואר/ תעודה מקביל או זהה, לתואר  3.7

 שלגביו מבוקש הסיוע.
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 גיל בתחילת הלימודים  .3
 

  :ת עוליםלמכינ 3.1

 
ל תעודת בגרות מאתיופיה, המקנה אפשרות לבע 26עד גיל         

תיכוניים,  ובתנאי שיחל לימודיו במכינת -להמשך לימודים על
 חודשים מיום כניסתו לארץ.         36עולים תוך 

 

 :/ תעודה/ הנדסאיםלתואר ראשון 3.2
 

 לתחילת לימודים מן המניין.  28עד גיל 
  ים למסיימי מכינות  קדמ"א ב', או מכינת העול  30עד גיל 

 

 :תעודה שלאחר תואר/ הסבה  /לתואר שני 3.3
 

שנים מסיום  חמשיהיה זכאי לסיוע מי שהחל לימודיו בתוך 
 וע"פ משך  התואר הראשון )בפועל ללא גרירת לימודים

 
בין אם סיים  40( ועד גיל הלימודים התקני בתואר הראשון

, כולל תואר , או במימון גורם אחרהמנהלתואר ראשון במימון 
 .מחו"ל

 
 

נוהל ב בשכר לימוד )גובה שכר לימוד כמוגדר היקף הסיוע .3
 (8.131המנהל מס'

 
שכ"ל  100%בכל מקרה בכל שנת לימודים היקף הסיוע לא יעלה על 

 שנתי.
 

  :למכינת עולים בלבד   3.1
 

 שכר לימוד בתעריף מכינת  100%) עד שנה למכינת עולים
 עולים(.
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 :יםלתואר ראשון/ תעודה/ הנדסא 3.2

 
  100%ע"פ היקף תוכנית לימודים במערכת והיקף נק"ז ועד 

 שכ"ל שנתי.
  ע"פ משך הלימודים התקני במסלול )לא כולל מכינה( ועד

 לתואר ראשון )בתקן(. 500%-לא יותר מ
סעיף זה לא יחול על מי שהחל בלימודיו עד לשנה"ל  

תשע"ב )כולל( ומימש את זכאותו לשנה נוספת ומעל 
 לתקן.

 
 / הסבה/ תעודה לבעלי תוארשני לתואר 3.3

 
 100%ועד  ע"פ היקף תוכנית הלימודים במערכת והיקף נק"ז 

 .שכ"ל שנתי
  שכ"ל  250%ע"פ משך הלימודים התקני במסלול ועד

 לתואר שני )בתקן(

  לבעל תואר ראשון מישראל, בין אם למד בסיוע
שכ"ל שנתי ללימודי  50%עד המינהל ובין אם לא, 

  .שני השלמות לקראת תואר

  השלמות לבעל תואר ראשון מחו"ל. 100%עד  
 

 לימודי רפואה 3.3
 

 בנוסףשכ"ל ) 600%סטודנט לרפואה יהיה זכאי לעד         
 (.לזכאים למכינת עולים המכינל 

 
שכר  100%סטודנט שלמד באחת השנים בהיקף העולה על   3.3

לימוד, ונדרש להשלים את גובה שכר הלימוד הנדרש בפועל, 
זכאות הכוללת ה להיקף אי להשלמת הסיוע בהתאםיהיה זכ

בתקן המסלול ובהתאם להוראת שעה זו, ובתנאי שיציג אישור 
בשנה העוקבת לשנת הסיוע  15.6זכאות לתואר, לא יאוחר מיום 

 האחרונה מהמנהל.
 

 
 המנהלרציפות בלימודים במסגרת  .3

 
חייב ללמוד ברציפות שנה  המנהלסטודנט המקבל סיוע  3.1

במקרים שנה אקדמית. אפשרית הפסקת לימודים אקדמית אחר 
 הבאים:
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  במהלך הלימודים )בין אם בסיוע המינהל ובין אם בסיוע
שנה אחת. השנה במהלכה הופסקו  -מקור ממשלתי אחר(

 הלימודים לא תיחשב במניין משך ההפסקה.
   אר ולתחילת לימודי תהמסלול בין סיום תואר ראשון בתקן

 חמש שנים. עד –שני/תעודה/הסבה 

   ,בין סיום לימודי תעודה שאינם לתואר אקדמי )הנדסאים
מורה מוסמך בכיר, הסמכה לסיעוד(, למבקש להשלים 

 עד שנתיים. –תואר אקדמי 

   סטודנט שסיים מכינת עולים/קדמ"א ב'/תק"א בסיוע
המינהל יהיה זכאי לסיוע ללא הגבלת משך הזמן בין סיום 

יין, ובלבד שעומד ביתר התכנית לתחילת לימודים מן המנ
 תנאי הסיוע. 

 
סטודנט המחליט להפסיק לימודיו מכל סיבה שהיא, חייב   3.2

תוך שבועיים מיום  ולמנהללהודיע בכתב למוסד הלימודים 
הפסקת הלימודים. סטודנט שהפסיק את לימודיו מבלי להודיע 
כנזכר לעיל ושולם עבורו מענק לימודים לתקופה בה לא למד, 

משכר הלימוד השנתי סכום זה יקוזז  20% יישא בקנס בגובה 
מההתחייבות הכספית הבאה. סטודנט שלא המשיך לימודיו ולא 

, יירשם לו חוב במערכת המנהליוע הודיע על הפסקת לימודיו בס
ממענק הלימודים ששולם באותה שנה  20% העולים בגובה 

 ויידרש להחזיר את סכום הקנס.
 
 

 התקדמות בלימודים  .7
 

מותנה בעמידה בדרישות האקדמיות של המוסד בו  המנהלסיוע   7.1
 לומד הסטודנט.

 
על הסטודנט ללמוד קורסי אנגלית ברצף ולהגיע לרמת פטור עד   7.2

ילת שנה ג' ללימודיו. לא יוענק המשך מימון שכ"ל ומלגות תח
 קיום בשנה ג' למי שלא עמד בדרישות הפטור באנגלית.

 
 60סיים את שנת הלימודים בממוצע ציונים של סטודנט נדרש לה  7.3

הממוצע יכלול את כל הקורסים אליהם היה רשום . לפחות
רש במידה ולמד תכנית לימודים שנתית מלאה ידבאותה שנה. 

על פי  ,מתקדמת ה אקדמיתלהציג בנוסף גם אישור מעבר לשנ
 מהלך לימודים תקני.
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לא יוענק מימון לשנת לימודים חוזרת או קורסים חוזרים בין אם   7.3
ובין אם למד , לומד באותו מסלול או משנה מסלול/ חוג לימודים
 בסיוע המינהל ובין אם בסיוע מקור ממשלתי אחר.

 
נה/ קורסים בכוחות עצמו, או בסיוע המנהל סטודנט שחזר על ש  7.3

לאחר אישור ועדת חריגים, נדרש להציג גיליון ציונים וצבירת נק"ז 
 בהיקף זהה לגובה הסיוע שקיבל מהמנהל.

 
 

 מעבר ממסלול לימודים למסלול אחר  .8
 

שמ"ל אישרה העברתו למסלול לימודים אחר,  תשוועדסטודנט  8.1
היקף הסיוע עד לא יותר מ בכל המסלולים יחד,יהיה זכאי לסיוע 

היקף הסיוע הקובע לעניין זה הינו על פי  לעיל. 5 כאמור בסעיף 
 תקן במסלול הלימודים החדש.

הבהרה: סטודנט שהחל לימודיו במסלול ארבע שנתי בתקן ועבר 
 300%למסלול שלוש שנתי בתקן, היקף זכאותו העדכני יהיה עד 

 שכ"ל בלבד.
 

 הנדסאיאו ה, או הסמכה לאחיות מי שסיים תעודת הסמכה להורא 8.2
אקדמי  וממשיך במסלול )בסיוע מלא או חלקי של המינהל(

נוסף זכאי להשלמת מענק לימודים  להשלמת תואר אקדמי, יהיה
בלבד שסך כל הסיוע לא ו לאחר שיציג תעודה  200%של עד 

 שכ"ל. 500%יעלה על 
 

 , באמצעות אגף התעסוקה של משרד הכשרה מקצועית בוגר 8.3
סיוע במסגרת הזכאות שנקבעה וכל לקבל י ,והקליטה ייההעל

 .בהכשרה מקצועית הסיוע שקיבלהיקף  ללא ניכוי 
 

 
 שרות חברתי קהילתי )שח"ק(  .9

 
 . 8.141כאמור בנוהל הסטודנט חייב בשח"ק 
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 מלגות קיום  .10

 
 :זכאי למלגת קיום בתנאים שלהלן יההסטודנט יה 10.1

 

 600בגובה של  יםלכל שנת לימוד תוענק מלגת קיום  ₪
לגה יהיה בחודשי . תשלום המחודשים 9  עד לחודש, במשך

הלימודים, כפי שיוגדרו על ידי המנהל בכל שנה. תשלום 
חודשים( באישור מנהל/ת  3מלגות קיום רטרואקטיבי )עד 

 מח' מחוזית בלבד.

 בתכנית לימודים בהיקף של מותנית   למלגות קיום הזכאות
  טריאלישנתי / סמס 50% לפחות

  סטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה יהיה זכאי למלגת
קיום ובלבד שלומד לפחות שני קורסים, בהנחיה רגילה או 

 נ"ז בסמסטר.   12מוגברת, המקנים 
 
 
 

  ,סטודנט כנ"ל המקבל מלגת לימודים מגורם ממשלתי אחר
מלאה או חלקית, יהיה זכאי למלגת קיום כאמור ובלבד שעומד 

כאות של מנהל הסטודנטים, כפי שקבועים בנוהל בכל כללי הז
 ובהוראת שעה זאת.  8.141

 

 : קיום תלא זכאים למלג 10.2
 

 ( לימודי הסבה, או  ,תואר שנילרבות: סטודנט לתואר מתקדם
אם למד את התואר בין לימודי תעודה שלאחר תואר( 

 נהל ובין שלא.הראשון בסיוע המ

 .סטודנט הלומד בסמסטר קיץ 
 
 

 נגליתסיוע משלים א .11
 

  סטודנט זכאי לסיוע משלים למימון קורסי אנגלית הנדרשים לתואר
 .8.141בהתאם לנוהל 

   למען הסר ספק, סטודנט המקבל מלגת לימודים ממקור ממשלתי
אחר, ובגין אותה שנה אינו מקבל מלגת שכ"ל מהמנהל  יהיה זכאי 
לסיוע משלים באנגלית באותה שנת לימודים, ובתנאי שהוא עומד 

 תנאי הסיוע של המנהל. בכלל
 

 .  01/08/1998 :תחולה .12

 
 .13/08/2018 :תפוגה .13
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 30-12-03-07תקנה תקציבית: )שכ"ל(           .13
 30-12-03-01      )דמי קיום(             

 
 
 

ובהגשת  בקיום תקציב מותנה מתן התחייבות לסטודנט לפי הוראת שעה זו,
  סמים ע"י המשרד.בכל שנה בהתאם לתאריכים המפורבקשה 

סטודנט שיגיש בקשה לאחר מועד גמר הרישום או לפני מועד גמר הרישום 
  –. תובקש אך לאחר גמר התקציב, לא ניתן יהיה לקבל את 

הזכאות על פי הוראה זו מתייחסת לשנת הלימודים ק, למען הסר ספ
 "ח תשע

 
 
 
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה,    
 

 אלכס קושניר             
   יהמנהל הכלל 

 
 
 
 
 

  העתקים:
  ,קליטההעלייה ושרת הגב' סופה לנדבר  
 'היועצת המשפטית ,, עו"דרבל -מיכל שטרית גב 
  'חשבת המשרד  ,חני גדגב 
  ,תקצובו מדיניות לתכנון בכיר אגף ,ל"סמנכמר אופיר להב 
  חטיבת פרט , סמנכ"ל,ק אוחנהאיצימר 
 ראש מנהל הסטודנטים  ,אדלשטיין -גב' מירי כהן 
 ת המשרדדוברו 
 מנהלי מחוזות/לשכות 
 חברי הנהלה/חברי ועדת נהלים 
  הסטודנטים במנהלמנהלי מחלקות 

 

 


