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 משרד העלייה והקליטה 

 

   
 כללי הסיוע לעולים                                         

 
 

 כ"ח חשון תשפ"א
 תפוצת נהלים אל:2020נובמבר  15

 
  

 שלום רב,
 
 
 

 386הוראת שעה מספר 
 סטודנטים עולים מאתיופיה ל הסטודנטים מנהלסיוע   הנדון:

 
 

 רקע .1
 

ר מדיניות בדב 31.07.2015( מיום 3)אתפ/ 234חלטת ממשלה מס' בה
ממשלתית לקידום שילובם של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה 

כי משרד העלייה והקליטה ימשיך לטפל ביוצאי אתיופיה  נקבעהישראלית, 
שנים מיום עלייתם ארצה  15שהינם עולים חדשים בלבד, דהיינו, שלא עברו 

 עד לקבלת הסיוע. 
אוכלוסיית יוצאי  בהתאם לכך ובהתאם להחלטת המשרד לקדם ולשלב את

אתיופיה שהינם עולים חדשים, נערך המינהל לסטודנטים עולים לכללי 
 . 8.141טיפול וסיוע לסטודנטים יוצאי אתיופיה, מעבר לזכאות ע"פ נוהל 

  
 

 כללי .2
 

, הוראת שעה זו באה במקום הנוהל הקיים לגבי האוכלוסייה המפורטת בה
 אלא אם כן נאמר אחרת בהוראת שעה זו.

 
 

 רותהגד .3

 
 תקפות גם לגבי הוראת שעה זו. 8.141כל ההגדרות המופיעות בנוהל 
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 זכאות .4
 

 :הבאים התנאים לכל שעונה מי זו שעה הוראת לפי לסיוע זכאי
 מנהל בסיועוהחל את לימודיו  המאתיופי עלהסטודנט ה  4.1

 תקופת כולל לא עולה מעמד קבלת מיום שנים  15תוך הסטודנטים
 .לאומי/צבאי שירות

 לימודים באחד מהמסלולים המוכרים על ידי המנהללקבלה  4.2
 לסטודנטים עולים.

 של מנהל הסטודנטים, כמפורט בנוהל תנאי הזכאותכלל בעמידה  4.3
 ,למעט תנאי הגיל ומועד העלייה. 8.141

 על הסטודנט לעמוד בכלל תנאי המנהל לסטודנטים עולים לצורך 4.4
 לימודים ברצף, קבלת המשך סיוע, לרבות מעבר תקין משנה לשנה,

 .8.141 -ושח"ק כמפורט בנוהל 
הסטודנט אינו בעל תואר/ תעודה מקביל או זהה, לתואר שלגביו  4.5

 מבוקש הסיוע.
 
 

 גיל בתחילת הלימודים  .5
 

  :ת עוליםלמכינ   5.1
 רות לבעל תעודת בגרות מאתיופיה, המקנה אפש 26עד גיל         

 .תיכוניים-להמשך לימודים על
 

 :דה/ הנדסאים/ תעולתואר ראשון 5.2
 לתחילת לימודים מן המניין.  28עד גיל 
  קדמ"א ב', או מכינת העולים למסיימי מכינות   30עד גיל 

 
 

 

 :תעודה שלאחר תואר/ הסבה  /לתואר שני 5.3
 . 40גיל עד 

סטודנט שסיים את לימודי התואר הראשון במימון מינהל 
הסטודנטים יהיה זכאי למלגה נוספת עבור תואר שני ובלבד 

שנים מסיום התואר הראשון  חמשלימודיו בתוך שהחל 
וע"פ משך הלימודים התקני  )בפועל ללא גרירת לימודים

 . (בתואר הראשון
 
 
 



 31.12.2021 תאריך תפוגה:   06.08.2018תאריך תחולה:    10.12.2020: תאריך פרסום

 7מתוך  3

  נהל הסטודנטים לעולים מאתיופיה יוע מס 386ה"ש:  

 המינהל לסטודנטים עולים – 8.141נוהל:  

 

 משרד העלייה והקליטה 

 

 
נוהל ב בשכר לימוד )גובה שכר לימוד כמוגדר היקף הסיוע .6

 (8.141המנהל מס'
 

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

 
  :למכינת עולים בלבד 6.1

 שכר לימוד בתעריף  100%) עד שנה למכינת עולים
 מכינת עולים(.

 
 :לתואר ראשון/ תעודה/ הנדסאים 6.2

  לימודים במערכת והיקף נק"ז ועד הע"פ היקף תוכנית
 שכ"ל שנתי. 100%

  )ע"פ משך הלימודים התקני במסלול )לא כולל מכינה
 לתואר ראשון )בתקן(. 500%-ועד לא יותר מ

 
 / הסבה/ תעודה לבעלי תוארלתואר שני 6.3

 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 המינהל
ת שכ"ל שנתי ללימודי השלמות לקרא 50%עד ובין אם לא, 

  .תואר שני

  השלמות לבעל תואר ראשון מחו"ל. 100%עד  
 

 לימודי רפואה 6.4
 

לכל  100%, עד שכ"ל 600%סטודנט לרפואה יהיה זכאי לעד  
 בנוסף) שנה 

 (.לזכאים למכינת עולים המכינל 
 

שכר  100%טודנט שלמד באחת השנים בהיקף העולה על ס 6.5
ועל, לימוד, ונדרש להשלים את גובה שכר הלימוד הנדרש בפ

זכאות הכוללת ה להיקף יהיה זכאי להשלמת הסיוע בהתאם
בתקן המסלול ובהתאם להוראת שעה זו, ובתנאי שיציג אישור 

בשנה העוקבת לשנת הסיוע  15.6זכאות לתואר, לא יאוחר מיום 
 האחרונה מהמנהל.
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 המנהלרציפות בלימודים במסגרת  .7

 
שנה חייב ללמוד ברציפות  המנהלסטודנט המקבל סיוע  7.1

במקרים אקדמית אחר שנה אקדמית. אפשרית הפסקת לימודים 
 הבאים:

  במהלך הלימודים )בין אם בסיוע המינהל ובין אם בסיוע
שנה אחת. השנה במהלכה הופסקו  -מקור ממשלתי אחר(

 הלימודים לא תיחשב במניין משך ההפסקה.
   המסלול בתקן )במימון המינהל( בין סיום תואר ראשון

 עד חמש שנים. –אר שני/תעודה/הסבה וי תלתחילת לימוד
  במימון בין סיום לימודי תעודה שאינם לתואר אקדמי 

)הנדסאים, מורה מוסמך בכיר, הסמכה לסיעוד(,  המינהל
 .שלוש שניםעד  –למבקש להשלים תואר אקדמי 

   סטודנט שסיים מכינת עולים/קדמ"א ב'/תק"א בסיוע
המינהל יהיה זכאי לסיוע ללא הגבלת משך הזמן בין סיום 
התכנית לתחילת לימודים מן המניין, ובלבד שעומד ביתר 

 תנאי הסיוע. 
 

 התקדמות בלימודים  .8
 

מותנה בעמידה בדרישות האקדמיות של המוסד בו  המנהלסיוע   8.1
 לומד הסטודנט.

 
 60סיים את שנת הלימודים בממוצע ציונים של נדרש ל סטודנטה  8.2

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

על פי  ,מתקדמת ה אקדמיתלהציג בנוסף גם אישור מעבר לשנ
 מהלך לימודים תקני.

 
או קורסים חוזרים בין אם לא יוענק מימון לשנת לימודים חוזרת   8.3

ובין אם למד , לומד באותו מסלול או משנה מסלול/ חוג לימודים
 בסיוע המינהל ובין אם בסיוע מקור ממשלתי אחר.

 
 
 

סטודנט שחזר על שנה/ קורסים בכוחות עצמו, או בסיוע המנהל   8.4
לאחר אישור ועדת חריגים, נדרש להציג גיליון ציונים וצבירת נק"ז 

 גובה הסיוע שקיבל מהמנהל.בהיקף זהה ל
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 מעבר ממסלול לימודים למסלול אחר  .9

 
שמ"ל אישרה העברתו למסלול לימודים אחר,  תשוועדסטודנט  9.1

היקף הסיוע בכל המסלולים יחד, עד לא יותר מיהיה 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 מי שסיים תעודת הסמכה להוראה, או הסמכה לאחיות  9.2

אקדמי  וממשיך במסלול )בסיוע מלא או חלקי של המינהל(
נוסף להשלמת מענק לימודים זכאי  להשלמת תואר אקדמי, יהיה

בלבד שסך כל הסיוע לא ו לאחר שיציג תעודה  200%של עד 
 שכ"ל. 500%יעלה על 

 
 

 שרות חברתי קהילתי )שח"ק( .10
 
 . 8.141כאמור בנוהל הסטודנט חייב בשח"ק  

 
 

 מלגות קיום  .11
 

 :זכאי למלגת קיום בתנאים שלהלן יההסטודנט יה 11.1

 600בה של בגו לכל שנת לימודים 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
  שנתי / סמסטריאלי 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 

מנהל הסטודנטים, כפי שקבועים בנוהל בכל כללי הזכאות של 
 ובהוראת שעה זאת.  8.141
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 : קיום תלא זכאים למלג 11.2

 

 ( 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 
 
 

 ועברית אנגלית -סיוע משלים .12

 ו/או עברית סטודנט זכאי לסיוע משלים למימון קורסי אנגלית 
 .8.141הנדרשים לתואר בהתאם לנוהל 

   למען הסר ספק, סטודנט המקבל מלגת לימודים ממקור ממשלתי
אחר, ובגין אותה שנה אינו מקבל מלגת שכ"ל מהמנהל  יהיה זכאי 

נאי שהוא באותה שנת לימודים, ובת /עבריתלסיוע משלים באנגלית
 עומד בכלל תנאי הסיוע של המנהל.

 
 

 .  16/08/2018 :תחולה .13

 

 
 .131/12/202          :תפוגה .14
 
 
 30-12-02-26תקנה תקציבית: )שכ"ל(           .15
 30-12-02-23      )דמי קיום(             

 
 
 

ובהגשת  בקיום תקציב מותנה מתן התחייבות לסטודנט לפי הוראת שעה זו,
  ה בהתאם לתאריכים המפורסמים ע"י המשרד.בכל שנבקשה 

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

 
 
 

 ב ב ר כ ה,    
 

 חביב קצב             
   המנהל הכללי 
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  העתקים:
 הקליטההעלייה ו תרש, שטה-פנינה תמנו ח"כ 
 היועצת המשפטית  , רבל -מיכל שטרית עו"ד 
  '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 
 דוברות המשרד 
 מנהלי מחוזות/לשכות 
 ליםחברי הנהלה/חברי ועדת נה 
  הסטודנטים במנהלמנהלי מחלקות 

 

 


