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 "ד חשון תשע"וי 
 27/10/2015 

 04666170סימוכין: 
 
 

 
 לתלמידים מחוננים קריטריונים למלגות סיוע

 
האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך, יזם קרן מלגות לעידוד תלמידים 

מחוננים נזקקים שאין ביכולתם לעמוד בתשלומי שכר הלימוד הנדרשים בתכניות 
במרכזי המחוננים ובכיתות המחוננים. המלגות מיועדות לתלמידים הייחודיות למחוננים, 

 הלומדים שנה במלאה במרכז/כיתה.
 
 

הענקת המלגות תתבסס על שני פרמטרים שישוקללו  מלגה:אופן חישוב הזכאות ל
 כדלהלן:

 
מהציון  80%לפי הטבלה להלן ויהווה  80-ל 8הניקוד יינתן בין  -הכנסה לנפש   .א

ההורים חלקי מס' הנפשות  2פי משכורת ברוטו של המשוקלל .יחושב על 
 (.18המתגוררות בבית )מס' ההורים + מס' הילדים עד גיל 

 

 ניקוד  ההכנסה החודשית לנפש

1,039-1 80 

1,125-1,040 72 

1,220-1,126 64 

1,310-1,221 56 

1,425-1,311 48 

1,494-1,426 40 

1,585-1,495 32 

1,737-1,586 24 

1,773-1,738 16 

 8 ומעלה 1,774

 
 מן הציון המשוקלל. 20%נקודות שיהוו  20אישור מלשכת הרווחה יעניק  .ב

 

 משכר הלימוד. 100יהיו זכאים למילגה בגובה  בני הקהילה האתיופיתתלמידים  .ג

 
 
 
 

http://www.education.gov.il/gifted
http://www.education.gov.il/gifted


 מדינת ישראל
  משרד החינוך
 המינהל הפדגוגי

 ומצטיינים לתלמידים מחוננים האגף

____________________________________________________________________ 
 ,  91911, ירושלים 2הנביאה רחוב דבורה 

 02-5602974פקס' פקס'  02-5603839טלפון 
http://www.education.gov.il/gifted 

 

 
 
 
 
 

 :לפי הציון המשוקלל גובה המלגה
 

 ₪. 800מגובה שכר הלימוד במרכז ועד  50% –נקודות  8-56
 ₪. 1,300מגובה שכר הלימוד במרכז ועד  80%-תנקודו 57-100

 ₪. 1600מגובה שכר הלימוד ועד  100% – בני הקהילה האתיופיתתלמידים 
 
 

המלגה תוענק ראשית למי שצבר את הניקוד הגבוה ביותר וכך הלאה על לגמר התקציב 
 שהוקצה לעניין זה.

 
 נהלים: 

 
 ד החינוכי.. המלגות יועברו ישירות לתלמידים באמצעות המוס1
 סבב א' בחודש פברואר לתלמידים    –. המלגות מחולקות בשני מועדים במהלך השנה 2

  מחוננים בלבד וסבב ב' בחודש אוגוסט.    
 ככל שיוותר תקציב לקראת הענקת מלגות סבב ב', תתאפשר הגשת בקשות למלגות גם     
 (.5%לתלמידים מצטיינים )    

 מלגות בכל שנה ו/או בהיקף כלשהו.. אין האגף מתחייב להעניק 3
 . בעת מתן האישור על הענקת המלגה, יש להחתים את הורי התלמידים כי הם מאשרים 4

 קבלת המלגה, וזאת על גבי טופס המיועד לכך.    
 . האגף שומר לעצמו את הזכות לבצע ביקורות בכל עת )ע"י נציגי האגף או ע"י גוף חיצוני 5

 אשר זכה במכרז(.    
 

 
מובהר בזאת כי המלגות מיועדות לתלמידים המשובצים על פי מצבת התלמידים בתכניות 

 למחוננים במרכזי המחוננים ובכיתות המחוננים.
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