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 תפוצת נהלים אל:
  

 שלום רב,
 
 

 385 הוראת שעה מספר 
 ילידי ישראל או שעברו  אתיופיהליוצאי  הסטודנטים  מנהלסיוע   הנדון:

  הנדסאים בלבד -שנים ממועד עלייתם 15מעל 
1.  

 רקע 
 

העברת  בנושא 5.10.2018מיום  4175בהתאם להחלטת הממשלה מס' 
האחריות על מתן סיוע לסטודנטים ממוצא אתיופי ממשרד העלייה 

, החל משנה"ל והקליטה למשרד החינוך ולמועצה להשכלה גבוהה
תש"פ האחריות על מתן סיוע לסטודנטים ממוצא אתיופי שאינם עולים, 

למועצה להשכלה גבוהה.  הועברה, הלומדים לתואר ראשון ושני
האחריות על הסיוע לסטודנטים הלומדים במסלולי הכשרה להוראה 

  למשרד החינוך.  הועברהבמוסדות שאינם כפופים לות"ת, 
 גפ"לאור העובדה שטרם נקבע מסלול מעבר מול מה"ט, בשנה"ל תש

 המשרד ימשיך לסייע לסטודנטים כאמור במסלול הנדסאים. 
 

את מתייחסת לסטודנטים כאמור הלומדים הוראת שעה ז
 במסלול הנדסאים בלבד. 

 
בהתאם להחלטת הממשלה בנושא ולאור העובדה שטרם נקבע 
מסלול העברת אחריות על הטיפול באוכלוסייה מול מה"ט, בשנה"ל 

המשרד ימשיך לסייע לסטודנטים יוצאי אתיופיה שאינם עולים  גתשפ"
 -הלומדים במסלול הנדסאים  שנה בארץ וילידי ישראל(, 15)מעל 

 לרבות סטודנטים חדשים.
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 כללי  .2

 
הוראת שעה זו באה במקום הנוהל הקיים לגבי האוכלוסייה המפורטת 

 , אלא אם כן נאמר אחרת בהוראת שעה זו.בה
 

 
 הגדרות   .3

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

 
 

 זכאות.   4
 
 15-ועברו יותר מ 1/1/80תיופיה שעלה  לישראל לאחר יוצא א  .4.1

 שנה מיום שינוי מעמדו לעולה.
 

עלו  לישראל לאחר  והארץ, ששני הורי העדה האתיופית יליד ןב  4.2
1/1/1980.  

 
 הסטודנט לומד במסלול הנדסאים המוכר על ידי מה"ט   4.3
המתקבל למסלול הנדסאים על סמך תעודת בגרות    סטודנט  4.4

חלקית בהתאם לתנאי הקבלה של מה"ט, או  אה או מלישראלית  
 משרד החינוך.  

 
 מגורם סיוע במלגת לימודיםהסטודנט הצהיר כי אינו מקבל   4.5

באופן שצירוף המלגות  רשויות מקומיות,/אחר ממשלתי/ ציבורי
ההנחיות בנושא  במסלול. עלות שכר הלימוד בפועלעל עולה 

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

 
הסטודנט אינו בעל תואר/ תעודה מקביל או זהה, לתואר שלגביו   4.6

 מבוקש הסיוע.
 

 
 לימודי הנדסאים -גיל בתחילת הלימודים .  5

 
 לתחילת לימודים מן המניין.  28עד גיל 
  למסיימי מכינות  קדמ"א ב', או מכינת העולים   30עד גיל 
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בשכר לימוד )גובה שכר לימוד כמוגדר בנוהל  היקף הסיוע.   6

 (8.141המנהל מס'
 

 100%בכל מקרה בכל שנת לימודים היקף הסיוע לא יעלה על   .6.1
 שכ"ל שנתי.

 
 

ע"פ היקף תכנית לימודים במערכת והיקף היקף הסיוע הינו  •
 שכ"ל שנתי 100%נק"ז ועד 

ע"פ משך הלימודים התקני במסלול הזכאות הכוללת הינה  •
 . כולל מכינה( )לא

 
שכר  100%סטודנט שלמד באחת השנים בהיקף העולה על  .6.2

לימוד, ונדרש להשלים את גובה שכר הלימוד הנדרש בפועל, 
יהיה זכאי להשלמת הסיוע בהתאם להיקף הזכאות הכוללת 
בתקן המסלול ובהתאם להוראת שעה זו, ובתנאי שיציג אישור 

נה העוקבת לשנת הסיוע בש 15.6זכאות לתואר, לא יאוחר מיום 
 האחרונה מהמנהל.

 
 

 המנהלרציפות בלימודים במסגרת    .7
 

חייב ללמוד ברציפות שנה  המנהלסטודנט המקבל סיוע  .7.1
לסטודנטים במסלול הנדסאים אקדמית אחר שנה אקדמית. 

 במקרים הבאים:אפשרית הפסקת לימודים בלבד 
 

במהלך הלימודים )בין אם בסיוע המנהל ובין אם בסיוע  •
. השנה במהלכה הופסקו שנתיים -מקור ממשלתי אחר(

 הלימודים לא תיחשב במניין משך ההפסקה.
 

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

, ובלבד שעומד ביתר הנדסאים התכנית לתחילת לימודי
 תנאי הסיוע. 

 
המחליט להפסיק לימודיו מכל דסאים במסלול הנסטודנט  .7.2

תוך  ולמנהלסיבה שהיא, חייב להודיע בכתב למוסד הלימודים 
סטודנט שהפסיק את שבועיים מיום הפסקת הלימודים. 

לימודיו מבלי להודיע כנזכר לעילושולם עבורו מענק לימודים 
, ירשם עבורו חוב במערכות המשרד לתקופה בה לא למד

 . 8.141בהתאם לנוהל 
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 התקדמות בלימודים   .8

 
מותנה בעמידה בדרישות האקדמיות של המוסד בו  המנהלסיוע   .8.1

 לומד הסטודנט.
 

 60סיים את שנת הלימודים בממוצע ציונים של סטודנט נדרש לה  .8.2
הממוצע יכלול את כל הקורסים אליהם היה רשום . לפחות

במידה ולמד תכנית לימודים שנתית מלאה ידרש באותה שנה. 
, על פי מתקדמת ה אקדמיתף גם אישור מעבר לשנלהציג בנוס

 מהלך לימודים תקני.
 

לא יוענק מימון לשנת לימודים חוזרת או קורסים חוזרים בין אם   .8.3
ובין אם למד לומד באותו מסלול או משנה מסלול/ חוג לימודים, 

 בסיוע המנהל ובין אם בסיוע מקור ממשלתי אחר.
 

יהיה זכאי , אחר/עצמו סטודנט שחזר על שנה/ קורסים בכוחות  .8.4
לסיוע המינהל לאחר סיום סמסטר אחד בהצלחה. יובהר כי סך 

 5הסיוע לא יעלה על היקף הזכאות הכוללת כאמור בסעיף 
 לעיל. 

 
 
 מעבר ממסלול לימודים למסלול אחר  .9

 
למסלול לימודים אחר,  ששינה מסלולבמסלול הנדסאים סטודנט  .9.1

היקף הסיוע לא יותר מ בכל המסלולים יחד, עדיהיה זכאי לסיוע 
היקף הסיוע הקובע לעניין זה הינו על פי  לעיל. 5 כאמור בסעיף 

 תקן במסלול הלימודים החדש.
שנתי בתקן ועבר שלוש הבהרה: סטודנט שהחל לימודיו במסלול 

 200%שנתי בתקן, היקף זכאותו העדכני יהיה עד דו למסלול 
 שכ"ל בלבד.

 
התעסוקה של משרד   , באמצעות אגףהכשרה מקצועית בוגר .9.2

סיוע במסגרת הזכאות שנקבעה וכל לקבל י העלייה והקליטה,
 .בהכשרה מקצועית הסיוע שקיבלהיקף  ללא ניכוי 

 
 

 שרות חברתי קהילתי )שח"ק( .10
 

 . 8.141כאמור בנוהל הסטודנט חייב בשח"ק 
 
 
 



  15.08.2023: תאריך תפוגה      01.08.1998 : תחולהתאריך    16.08.2022  :תאריך פרסום
 
 

 6מתוך  5

הוראת שעה מס' 
385  

ילידי ישראל או שעברו מעל  אתיופיהליוצאי  הסטודנטים  מנהלסיוע 
 הנדסאים בלבד -שנים ממועד עלייתם 15

 
 

 נהל לסטודנטים עוליםהמ – 8.141נוהל:  

  

 משרד העלייה והקליטה 

 

 
 
 
 

 מלגות קיום   .11
 

 :זכאי למלגת קיום בתנאים שלהלן יההסטודנט יה  .11.1
 

₪  600בגובה של  לכל שנת לימודים ת קיוםתוענק מלג •
. תשלום המלגה יהיה בחודשי חודשים 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 •

  שנתי / סמסטריאלי 50% לפחות
 

סטודנט כנ"ל המקבל מלגת לימודים מגורם ממשלתי אחר,  •
מלאה או חלקית, יהיה זכאי למלגת קיום כאמור ובלבד שעומד 
בכל כללי הזכאות של מנהל הסטודנטים, כפי שקבועים בנוהל 

 ובהוראת שעה זאת.  8.141

 

 : קיום תלא זכאים למלג .11.2
 

 .סטודנט הלומד בסמסטר קיץ •
 

 
 .  01/08/1998 :תחולה  .12

 

 
 . /202315/08 :תפוגה  .13

 
  

 30-12-02-26)שכ"ל(             תקנה תקציבית:   .14
 30-12-02-31  )דמי קיום(             

 
 

ובהגשת  בקיום תקציב מותנה מתן התחייבות לסטודנט לפי הוראת שעה זו,
  בכל שנה בהתאם לתאריכים המפורסמים ע"י המשרד.בקשה 
ט שיגיש בקשה לאחר מועד גמר הרישום או לפני מועד גמר הרישום סטודנ

  –. תובקש אך לאחר גמר התקציב, לא ניתן יהיה לקבל את 
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 ב ב ר כ ה,    
 
 דוד אבטה דרסלי          

 המשנה למנכ"לית
 ויו"ר ועדת נהלים

 
 
 

 

  העתקים:
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 חברי הנהלה/חברי ועדת נהלים ❖
 הסטודנטים במנהלמנהלי מחלקות  ❖


