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עבור חיזוק העברית  תומכי הוראה םלסטודנטיהענקת מלגות קריטריונים ל
 שנה"ל תש"ף ואילך –מהמגזר הערבי י"ב הדבורה בקרב תלמידי

 רקע
מספר תוכניות לחיזוק העברית  פיתחמשרד החינוך  31.12.15מיום  922על בסיס החלטת ממשלה 

לקדם את השתלבותם מיועדת לתלמידי י"ב, תוכנית 'שערים' מגזר הערבי. מהבקרב תלמידים 
  .במערכת ההשכלה הגבוהה ובשוק התעסוקה בישראל ןבוגרי תיכוכ
  

אקדמיים שונים,  שעות שבועיות במוסדות 4בהיקף קורסים לעברית  יתקיימובמסגרת תכנית זו 
אקדמית", המהווה  ל"זירה עבריתעל מנת לחזק את רמת העברית של התלמידים ולחשוף אותם 

כל בי"ס משתתף שייבחר  –הקורס יועבר בקבוצות  .סביבת לימוד חדשה, תומכת ומאתגרת
 תלמידים לשמש הקבוצה הנבחרת. 30-ויאושר ע"י המשרד יבחר כ

 
יתרגלו את העברית מלגות שנתיות. הסטודנטים , תמורת מתרגליםכ סטודנטים ישולבובתכנית 

הסטודנטים נדרשים להיות בעלי רמה גבוהה בעברית, יכולת ורבאלית, הדבורה של המשתתפים. 
 .כנית על עבודתםומיומנות בינאישית ויכולת הדרכה, והם יוערכו במהלך הת

 

, באישור הגורמים המוסמכים שיקלוט כל מוסדהקבוצות תיעשה על סמך מספר  הקצאת המלגות
. גובה המלגה לסטודנט תינתנה שתי מלגות קבוצה יתרגלו שני סטודנטים ועבורםבכל . במשרד

  ., והכל בכפוף לקיומו של תקציב מתאים לנושאשעות שנתיות 120עבור ₪  7000יהיה 

 

יפרסם 'קול שבחר להצטרף לתכנית, תבצע באמצעות המוסדות האקדמיים. כל מוסד יהתהליך 
והקריטריונים הנדרשים. באחריות המוסדות להעביר למשרד יה תתוצג התוכנית, מטרוקורא' ובו 

. , אשר ישתתפו בהכשרה ייעודית מטעם המשרדהחינוך את רשימות הסטודנטים הנבחרים
 .דרך זכיין משרד החינוךיקבלו את התשלום  מצאו זכאיםיהסטודנטים שי

 הרלבנטיים הסטודנטיםעל המוסד האקדמי לוודא כי הפרסום יהיה נרחב ויגיע לידיעתם של כלל 
 במוסד. 

 

 הסטודנטים ייבחרו בהתאם לקריטריונים הבאים:

לומדים במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה הסטודנטים  .1
או מכללות  או מכללות להכשרת עובדי הוראה המתוקצבות על ידי משרד החינוך

 להכשרה טכנולוגית.

 ומעלהתלמידי שנה ב' עדיפות ל .2

   דיבור, קריאה, כתיבה -דוברי עברית כשפת אם, בעלי יכולת גבוהה בהבעה בעברית  .3
 מוכנים להתחייב לשנה אקדמית מלאה. .4
 חברתית-מביעים מוטיבציה וחיבור למשימה הלאומית .5

 
 : תונוספ ותהער

 .האמורים כנית, על פי הקריטריוניםועל מיון ושיבוץ הסטודנטים בת אחראימוסד האקדמי ה -
 .של משרד החינוך או מי מטעמו עבודת הסטודנטים תהיה נתונה לבקרה על ידי צוות התוכנית-

  

  הנחיות לביצוע חלוקת המלגות     .2



 המלגה תינתן בשתי פעימות 1.2

סוף ₪,  2,500 -בשתי פעימות: סוף סמסטר א'   המלגה תועבר בכפוף לדיווח השעות שביצע/ה הסטודנט/ית

יתרת הסכום. סטודנט/ית שיעזבו לפני תום הסמסטר הראשון לא יקבלו מלגה. סטודנטים  –סמסטר ב' 

שיעזבו לפני תום הסמסטר השני, בין אם בהחלטת הגורמים המקצועיים ובין אם בשל רצון הסטודנט/ית, 

 לא יקבלו את הפעימה השניה של המלגה. 

 מילוי טופס של רשימת הסטודנטים הזכאים למלגות בשנת הלימודים 2.2

ולא יאוחר ממועד רשימת הסטודנטים הזכאים למלגות תישלח לזכיין משרד החינוך בהקדם האפשרי, 

הזכיין יקלוט את רשימות הסטודנטים, יאמת את הנתונים, ואם יימצא הדיווח תקין תחילת התוכנית. 

 הסטודנטים.יעביר את ההקצבה לחשבונות 

 

 

 

 
 

_____________________________ 
 עבדאללה ח'טיב, מנהל אגף חינוך במגזר הערבי

 
 

_____________________________ 
 פרי עראמי אדרי, מנהלת תחום תומכי הוראה, מינהל עובדי הוראה 

 
 

_____________________________ 
 עובדי הוראה  עדי קורסיה, מנהל אגף תקציבים, מינהל

 
 

______________________________ 
 שירה שושני, סגנית בכירה לחשב המשרד

 
 

______________________________ 
 עו"ד שנית הראל פינחסי, ממונה ייעוץ משפטי

 
 

______________________________ 
 שמואל אבואב, המנהל הכללי

 
 
 


