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 סוגי מלגות -בתיכון"  תכנית "אקדמיה

 סמסטר סתיו -שנה"ל תשע"ד         
 

 

במסגרתה יינתנו התכנית "אקדמיה בתיכון" תמשיך לפעול בשנה"ל תשע"ד בבתי ספר תיכוניים. 

 לתלמידים שני סוגים של מלגות: סיוע כלכלי והצטיינות.

 נהלים

תלמיד ימלא את הטופס הרלבנטי ויגיש אותו יחד עם   -של משרד החינוךמלגות סיוע  .1

תתכנס  מלגות הבית ספריתהמסמכים הנדרשים לרכז התכנית בבית ספרו. ועדת ה

טריונים שנקבעו ע"י משרד החינוך. הרכז יעביר את לאישור המלגות על סמך הקרי

 מדריך האגף. רשימת הזכאים באמצעות הטופס הרלבנטי ל

 הגשת בקשה דורשתקבלת מלגות הצטיינות אינה  -מלגת הצטיינות של משרד החינוך  .2

 למלגה. מלגות אלה יוענקו על פי קריטריונים.

המוענקת ע"י האוניברסיטה הפתוחה, ניתנת בצורת שובר  מלגה -ת סיוע של האו"פ מלג .3

רסיטה הפתוחה )כפי שכר לימוד לקורס/ים לתשלום שכר לימוד בסיסי לקורס באוניב

שנקבע ע"י המל"ג בסמסטר הרלבנטי(. תשלומים נלווים אינם כלולים במלגה: דמי 

 מי הנחיה מוגברת, דמי אבטחה וכו'.הרשמה לסטודנט חדש, תעודת סטודנט, ד

כל המלגות המוענקות ע"י משרד החינוך כפופות לקיומו של תקציב מתאים בתקנה, מדי  .4

 שנה ולגובהו.

 

 קריטריונים לקבלת המלגות: להלן פירוט ה

 מלגות סיוע כלכלי )עפ"י מצב סוציואקונומי(

 מלגות אלו מיועדות לתלמידים ממצב סוציואקונומי נמוך על פי הקריטריונים הבאים:

  הקריטריונים של משרד החינוך למלגות אלו מפורטים במסמך המצורף. .א

קורס הראשון ללימודיו לבקש מלגה זו החל מהבמהלך שלוש השנים התלמיד יהיה זכאי  .ב

 . , כלומר עד שני קורסים בכל שנהבתכנית, ועד שישה קורסים לכל היותר

 ייקבע על פי הקריטריונים המצורפיםמלגה גובה ה .ג

י"ב )לא כולל סמסטר הקיץ -התלמיד יהיה זכאי למלגות אלו בהיותו תלמיד כיתות י' .ד

 שלאחר כיתה י"ב( ובמשך שלוש שנים לכל היותר.

 .רק מגורם אחד: משרד החינוך או האו"פכלכלי ל מלגת סיוע תלמיד יקב .ה
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 מלגות הצטיינות

מלגות אלו תינתנה לתלמידים בעלי הישגים גבוהים בקורסים של האוניברסיטה הפתוחה על פי 

 הקריטריונים הבאים:

 ומעלה עבור שני קורסים בשנת לימודים אחת. 55ציון של  .א

חשבו שני הקורסים בעלי הציונים הגבוהים ביותר, מלגה זו תינתן אחת לשנה בלבד, יי .ב

 אותם סיים הסטודנט בשנת הלימודים הרלבנטית.

י"ב )לא כולל סמסטר הקיץ -התלמיד יהיה זכאי למלגות אלו בהיותו תלמיד כיתות י' .ג

 שלאחר כיתה י"ב( ובמשך שלוש שנים לכל היותר.

 ניתן לקבל מלגת הצטיינות אחת בכל שנה. .ד

ולמספר הקיים לנושא, ככל שיהיה, מידי שנה בהתאם לתקציב  גובה המלגה יקבע .ה

 המצטיינים.

 

 

 הערות: 

מלגות הצטיינות יתרה, המוענקות על פי הקריטריונים של האוניברסיטה הפתוחה )ציון שנתי  .1

ומעלה עבור כל הקורסים שנלמדו בשנת הלימודים שהסתיימה, ובתנאי שהתלמיד  55ממוצע של 

ארבעה קורסים לפחות(, תינתנה לתלמידים המצטיינים, העומדים בקריטריונים אלה, גם סיים 

 . ממשרד החינוךאם קיבלו מלגות הצטיינות 

 מטעם משרד החינוך את זכאותם למלגות סיוע כלכלי של התכנית מיצותלמידי התכניות אשר  .2

ברסיטה הפתוחה כשאר כמפורט לעיל יהיו זכאים להגיש בקשות למלגות סיוע  כלכלי של האוני

 הסטודנטים.

בתום השנה הראשונה להפעלת התכנית כל מערך המלגות יועמד לדיון מחודש לאור הלקחים  .3

 שיופקו. 

 

 

 

 

 קריטריונים של משרד החינוך למלגות סיוע כלכלי

 

 הענקת המלגות תתבסס על הפרמטרים שישוקללו כדלקמן:

 

ו של שני ההורים חלקי מס' הנפשות על פי משכורת ברוט עשהי חישובה –הכנסה לנפש  .1

 (15ההורים + מס' הילדים עד גיל  המתגוררות בבית )מס'

 תלמיד הגר בפריפריה גיאוגרפית תינתן עדיפות במימון ל .2

 לשכת הרווחה תינתן עדיפות במימון לתלמיד שמשפחתו מטופלת ע"י  .3

 יו נולדו באתיופיה()מי שהוא או אחד מהורתלמידים יוצאי אתיופיה תינתן עדיפות במימון ל .4
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