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 שלום רב,

 
 

 בשנה"ל תשע"ט תיכוני-העל חינוך הטכנולוגיי"ד ב-כיתות י"גבסיוע ללומדים מלגות הנדון: 

י"ד במגמות -בכיתות י"גתלמידים הלומדים תקציב מלגות שמטרתו לסייע לקצה משרד החינוך מ
מלגות לצורך ו בדרך של הענקת מלגות לצורך מימון שכר לימוד שבפיקוח משרד החינוך, הטכנולוגיות

  .וקולנוע(מימון שכר עבודה של שחקנים מקצועיים )במגמת מערכות טלוויזיה 

 יםהמקדמ. לימודים י"ד-למוד בכיתות י"גהמינהל לתקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע מעודד תלמידים ל
 3.6-י"ד גדל מ-תקציב המלגות ללומדים בכיתות י"ג ,טבשנת תשע"מצוינות אישית ואופק תעסוקתי. 

-ההגדלה נועדה לאפשר ליותר תלמידים להיכנס לכיתות י"ג .₪ מיליון 5.5 -כ של גיע להיקףמליון ש"ח וימ
לומדים המסיימים את הלימודים את מספר הי"ד, לאפשר להם להקדיש יותר זמן ללימודים, ובכך להגדיל 

 או הנדסאי. עודת טכנאיעם זכאות לת

בהתאם תיכוני בלבד, -עלהחינוך לתלמידים הלומדים במסגרת המגמות הטכנולוגיות בההקצבות מיועדות 
ובאתר  תקנות וקולות קוראיםלמדע ולטכנולוגיה בלשונית  , הנמצאים באתר המינהלהבאים לקריטריונים

 :מלגותלשונית מידע למכללות בב תיכוני-חינוך טכנולוגי על
 .מלגות לצורך מימון שכר לימוד .א

 .במגזר הבדואי בדרום מלגות לצורך מימון שכר לימוד .ב

 מערכות טלוויזיה וקולנוע(.מיועד לתלמידי מלגות לצורך מימון שכר עבודה של שחקנים מקצועיים ) .ג

 סכום תקציב המלגות  למכללה
 אקונומי.-והרקע הסוציו למלגה הזכאים תלמידיםה מספרהתקציב יחולק למכללות לפי  .א
 .התקציב יחולק למכללות לפי התלמידים שנמצאו זכאים למלגות .ב

 :המלגות תקציב לקבלת המוסד זכאות מימוש
להגיש בקשה באמצעות טופס מקוון. ניתן המוסד למלגות, נבקש תלמידי בכדי שנוכל לבדוק את זכאות  .א

לגשת לטופס ממערכת מנב"סנט: בדף הבית יוצג קישור לבתי הספר הרלוונטיים או באמצעות פורטל 
 למנהל"שער "

זה המערכת  בתאריך .2018בדצמבר  20 ,תשע"ט טבתב י"בתאריך  עדלמלא את הטופס נבקש  .ב
 .זכאיםפרטי תלמידים יף להוסיהיה ולא ניתן  סגרית

, נהלי העברת לזכאיםשהוקצב התמיכה אליכם פרטים לגבי סכום  ולאחר בדיקת החומר ישלח .ג
 .הדיווח ודרכי התלמידים תמיכותה

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

 
 
 ,ברכהב

 
   מנוחין  אסף

  ממונה חינוך טכנולוגי על תיכוני
 
 
 

 מינהל לתקשוב טכנולוגיה ומערכות מידעהמנהל סמנכ"ל וד"ר עופר רימון,  העתק:
 גב' שלומית ירמובסקי, מנהלת גף תקציבים

 י"ד-י"גמר אבי בן דוד, מרכז 
 גב' אורה קרמרמן מוריוסף, מרכזת מלגות

 מפמ"רים בחינוך הטכנולוגי
 בעלויות ורשתות חינוך
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