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 2022-בפ"בשנה"ל תש  תיכוני-העל חינוך הטכנולוגיי"ד ב-כיתות י"גבסיוע ללומדים מלגות הנדון: 

מ החינוך  ל קצה  משרד  לסייע  שמטרתו  מלגות  הלומדים  תקציב  העלבתלמידים  הטכנולוגי  תיכוני,  -חינוך 
לצורך מימון שכר עבודה של שחקנים  או    /ו  בדרך של הענקת מלגות לצורך מימון שכר לימוד  ,י"ד- כיתות י"גב

וקולנוע(. טלוויזיה  מערכות  )במגמת  בנאמנ  מקצועיים  המצויים  מהקדשות  קיום  מלגת  קיימת  ות  בנוסף 
 האפוטרופוס הכללי. 

   .תקציבאישור ב  מותנה המלגות שמתן להבהיר  מבקשים אנו ,זאת עם

מצוינות אישית ואופק    יםהמקדמ . לימודים  י"ד-למוד בכיתות י"גמעודד תלמידים ל  חינוך טכנולוגיהמינהל ל 
ובכך להגדיל    ללימודים להקדיש יותר זמן    י"ד -יתות י"גלאפשר לתלמידי כד  נועתקציב המלגות  תעסוקתי.  

 או הנדסאי.  טכנאימקצוע או הסמכה של ת עוד המסיימים לימודים עם זכאות לתבוגרים  את מספר ה

תיכוני בלבד,  -עלההטכנולוגי  חינוך  לתלמידים הלומדים במסגרת המגמות הטכנולוגיות בההקצבות מיועדות  
 : מלגותבמידע למכללות בלשונית  תיכוני-חינוך טכנולוגי על , הנמצאים באתר בהתאם לקריטריונים הבאים

 .מלגות לצורך מימון שכר לימוד .א

 . במגזר הבדואי בדרום מלגות לצורך מימון שכר לימוד .ב

 נוע(. טלוויזיה וקול  'מעמגמת מיועד לתלמידי מלגות לצורך מימון שכר עבודה של שחקנים מקצועיים ) .ג

 . פוס הכלליובאמצעות הקדשות המצויים בנאמנות האפוטר ביותר לתלמידים נזקקיםקיום   תומלג .ד

 סכום תקציב המלגות למכללה
 . יםלתבחינ בהתאםלמלגה   הזכאים התלמידים  מספריחולק למכללות לפי  התקציב

 :מלגות קבלת  זכאות מימוש
   להגיש בקשה באמצעות טופס מקווןהמוסד למלגות, נבקש תלמידי בכדי שנוכל לבדוק את זכאות  .א

 . בקישור ישירות או מלגות –מידע למכללות  – תיכוני -על י אתר חינוך טכנולוגב

זה המערכת    בתאריך  .2021בדצמבר    10  ,  בטבת תשפ"בו'    חמישי, יום  ל   עד למלא את הטופס  נבקש   .ב
 . גיש בקשות נוספותלהיהיה ולא ניתן   סגרית

,  הםל שהוקצב  התמיכה  סכום  הזכאים במלגות השונות ו  אליכם פרטי  ו ישלחקיום וועדות הקצבות  לאחר   .ג
 . הדיווח ודרכי תלמידיםל  תמיכותנהלי העברת ה

  גב' או בטלפון ל  ,@education.gov.ilmilgotבדוא"ל  אלנו  לפנות    לגבי מתן המלגות ישלשאלות או הבהרות  
 . 054-496-8737 -אורה קרמרמן מוריוסף 
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