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-משלבים  לימודים אקדמייםתלמידים הקריטריונים לקבלת מלגות הצטיינות ל
 ואילך התשע"

 
 

 

האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים יזם קרן מלגות הצטיינות לתלמידים המשלבים לימודים 

 גבוהה. בתיכון עם לימודים לתואר אקדמי במוסדות להשכלה

 

 :תנאי סף .א

תלמיד הלומד בבית ספר על יסודי ומשלב לימודים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה זכאי 

 התנאים הבאים: בכללקבלת מלגה מהאגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים, אם עמד 

תלמיד הלומד במערכת החינוך הרשמית ו/או במוסד חינוך מוכר שאינו רשמי, קרי עד  .1

  .ל, בעל רישיון תקף המקיים את תכנית הליבה של משרד החינוךכיתה י"ב כול

 לפחות ועמד בכל דרישות הקורס. 85תלמיד אשר עבר את הקורס בציון  .2

הקורס בגינו מבוקשת המלגה לא נלמד על חשבון שעות הלימודים, אלא במקרים חריגים  .3

 באישור מנהל/ת בית הספר.

 ה בקרדיט אקדמי.הקורס בגינו מבוקשת המלגה הינו קורס המזכ .4

 .עבור קורסים שנלמדו בשנת הלימודים הקודמת לבקשהרק בקשות למלגה ניתן להגיש  .5

 .שכ"ל בסיס בלבדסכום המלגה מיועד למימון  .6

 

 :סכום המלגה .ב

תלמיד הלומד במוסד להשכלה גבוהה ועמד בכל הקריטריונים המופיעים לעיל, זכאי  .1

כל קורס )בהתאם לעלות הקורס של  בסיסמשכר לימוד  50%למלגה מקסימאלית של 

לקורס. המלגה ₪  750-שלמד ולאחר שימציא קבלות עבור תשלום הקורס( ולא יותר מ

 תוענק עבור עד שלושה קורסים לכל היותר במהלך שנת לימודים, כולל סמסטר קיץ.
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 :נהלים .ג

 -)המצוי באתר האגף שכתובתו טופס בקשת מלגההענקת המלגה מותנית במילוי  .1

www.education.gov.il/gifted)  .ובהצגת אישור שכ"ל )בסיס( וגיליון ציונים לקורס הרלוונטי 

 עם הגשת הבקשה. ועל פי פרטי החשבון שהוגשלחשבון הבנק המלגה תועבר ישירות  .2

מי שהגיש  –לא תתאפשר הענקת כפל מלגת הצטיינות מהאגף על אותם קורסים.  כלומר  .3

בקשה למלגה לפי הקריטריונים המפורטים במסמך זה, לא יוכל לבקש עבור אותו קורס 

 מלגת הצטיינות אחרת מהאגף.

 לא תתאפשר הענקת מלגה על קורסים הנלמדים בתכניות הממומנות על ידי המשרד. .4

. 2017בדצמבר  31-העד ניתן להגיש ורסים שנלמדו בשנה"ל תשע"ז עבור קבקשות  .5

ב' וקיץ בשנת הלימודים הקודמת  בקשות אלו יכללו קורסים שנלמדו בסמסטר א',

 לבקשת המלגה. 

)עבור קורסים  אוגוסט-אפרילהחודשים בין  אחת לשנההתשלום עבור המלגות יתבצע  .6

 שנלמדו בשנת הלימודים הקודמת(.

 

חייב להעניק מלגות בכל שנה ו/או בהיקף כלשהו, והוא  רשאי לשנות את אין האגף מת

סכומי המלגה בהתאם למגבלות התקציביות ולמספר הפונים. כל ההחלטות  יהיו 

       מנומקות ושוויוניות.

 

שימו לב!!! עבור קורסים הנלמדים משנת הלימודים תשע"ח ואשר המלגה עבורם 

 ם חדשים.יופעלו קריטריוני תשולם בתשע"ט

 

 .באתר האגף למחוננים ולמצטיינים מופיעיםהקריטריונים החדשים 
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