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 כללי הסיוע לעולים                                                             

  
 

     345 הוראת שעה מספר
 ועוטף עזה ת באשקלוןות קדם אקדמיועידוד סטודנטים להשתתף בתכני 

 
 

 רקע  .1
 
  

תכנית לחיזוק החוסן האזרחי בנושא  566בהמשך להחלטת הממשלה מס' 
 מיוחד באזורבטחוני הלאור המצב הו בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה"

המנהל לסטודנטים עולים לעודד הדרום, ובפרט בעוטף עזה ובאשקלון, מעוניין 
במכללה האקדמית  ת והמתקיימ קדם אקדמיותת וסטודנטים להשתלב בתכני

ובמכללה האקדמית ספיר ולסייע להם באופן שיאפשר להם לימודים  אשקלון
הקושי ו אזורהתעסוקה ב ומחייה בצורה הולמת. זאת לאור אתגרי

 .תובשל אינטנסיביות התכני עבודה ולימודים  בשילוב 
 

  תופרטי התכני
 

 תק"א במכללה האקדמית אשקלון .1
הבאה  לאקדמיה ייחודיתתכנית קדם אקדמית הינה תכנית הכנה  -תק"א

 כחלופה למכינת עולים.
 חודשי לימוד וכוללת:  11התכנית נפרסת על כ 

 חדשים(. 5)  אולפן בסיסי
 חדשים( 4.5)כ           תק"א 

 שבועות( 5)     אולפן קיץ
 
 מכינת עולים ייעודית למדעי המחשב במכללה האקדמית ספיר .2

 וכוללת:חודשי לימוד  11-התכנית נפרסת על פני כ
 לימודי עברית של המוסד האקדמי מרמה ב' עד רמה ד' 

 קורסי מכינה ויסודות במדעי המחשב
 מסיימי המכינה יתקבלו לתואר ראשון במדעי המחשב ללא פסיכומטר.
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 זכאות  .3
 

לומד ה ,המינהל לסטודנטים עוליםעומד בתנאי הסיוע של ה סטודנט 3.1
או במכינה למדעי המחשב  תק"א במכללה האקדמית אשקלוןבתכנית 

יהיה זכאי לדמי קיום בהתאם למפורט בסעיף במכללה האקדמית ספיר, 
4  . 

 
אינו מונע ואינו מפחית כל סיוע אחר ע"פ נהלי  אלהת והסיוע בתכני 3.2

דמי קיום המשולמים על ידי המשרד  המשרד שהעולה זכאי להם, למעט 
 לזכאים המשתתפים בתוכניות לימודים או תעסוקה. 

 
למען הסר ספק, אם למשתתף התכנית בן זוג שאינו משתתף בתכנית זו  3.3

וג יהיה זכאי להתייצב ועומד בתנאי הזכאות לקבלת הבטחת הכנסה, בן הז
 כדורש עבודה על פי הנהלים ולקבל דמי קיום בהתאם. 

 

 
  היקף ומשך הסיוע .4

 
 לחודש.₪  1,000בסך  ה חודשית ייחודיתלמשתתפים תוענק מלג  4.1

 
או מתחילת הלימודים בתכנית, לפי  המלגה תוענק מתום סל הקליטה 4.2

לא עד ובסה"כ   כולל אולפן הקיץ ועד תום התכנית המאוחר מבניהם,
למען הסר ספק, תקופה זו אינה כוללת את  חודשי סיוע. 11-יותר מ

 הלימודים באולפן קדם תק"א.
 

הזכאי או מקהילת בני מנשה במידה והמשתתף הינו עולה מאתיופיה  4.3
, מלגה זו בסך 403 הוראת שעהלמלגת קיום ממינהל הסטודנטים מתוקף 

 .403 מתוקף הוראת שעה₪  600תהיה במקום המלגה בסך ₪  1,000
 

הסיוע הינו סיוע חודשי מלא בהתאם לחודשי התכנית. במידה והתכנית   4.4
 16-לחודש הקלנדרי או מסתיימת לאחר היום ה 15-מתחילה עד ליום ה

הערך היחסי של המלגה בהתאם ליום תחילת או סיום  לא יקוזזלחודש 
לחודש, הסטודנט  15-כלומר: במידה והתכנית החלה עד היום ה התוכנית.

יקבל מלגת קיום מלאה עבור חודש זה. אחרת, הסטודנט יקבל את הערך 
לחודש,  16-היחסי של המלגה. במידה והתכנית הסתיימה לאחר היום ה

הסטודנט יקבל מלגה מלאה עבור חודש זה, אחרת, הסטודנט יקבל את 
 הערך היחסי של המלגה. 

 
  

https://www.gov.il/he/departments/policies/nehalim_student
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