משרד החינוך– דוח שנתי 2015

 .11קרנות ומלגות במימון המשרד בשנת 2014
מלגות לתלמידים ,לפי פירוט התקנות
מתקנה ( 27.11.43מינהל תיאום ובקרה)
 העברה של  ₪ 115,090,000לתלמידי בתי ספר יסודי ועי"ס (אביזרי לימוד וטיולים)
לתלמידי החינוך הטכנולוגי י"ג-י"ד
 העברה של ₪ 1,796,000
לתלמידי פנימיות
 העברה של ₪ 1,857,000
לתלמידים מחוננים
 העברה של ₪ 3,078,000
 העברה של  ₪ 21,233,000למשלחות נוער לפולין (מינהל חברה ונוער)
לסטודנטים בדואים
 העברה של ₪ 1,100,000
לתלמידים במסלול להכשרת תזונאים בדואים
 העברה של ₪ 80,000
לעידוד השכלה במגזר החרדי
 העברה של ₪ 4,455,000
לעידוד הכשרת פרחי הוראה בישיבות ההסדר
 העברה של ₪ 1,800,000
לתלמידי סטאג' במכללות להכשרת עו"ה – פרסי תחרות וכרזות
 העברה של ₪ 82,000
 העברה של ₪ 349,000

למורות חיילות המכשירות עצמן להוראת המתמטיקה

( 27.המזכירות הפדגוגית)
27.11.
מתקנה 11.51
 העברה של  ₪ 2,835,000לסטודנטים דרוזים

מתקנה ( 26.09.55אגף לתלמידים עולים)
 העברה של  ₪ 5,901,000סל קליטה לתל' יוצאי אתיופיה

מתקנה 23.06.41
 אושרו הלוואות מותנות לכ 4,960-תלמידים בסכום כולל של .₪29,561,900
 מומשו הלוואות מותנות ע"י  3,848תלמידים בסכום כולל של ₪ 23,137,400

שירותי חינוך ורווחה
מתקנה 24.02.55
 פרויקט חונכות-פרח כ 1,000 -מלגות לסטודנטים להכשרת מורים בסכום כולל של  ₪ 6,350,264בסוף השנה
 בשנת  2014הועבר תקציב בסך של  ₪ 500,000בגין מלגות פר"ח חרדים (בבסיס התקציב הועבר תקציב בגין
מלגות פר"ח למשרד הוות"ת)

24.
24.02.
מתקנה 02.59
 פרויקט מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך (סחל"ב) כולל יוח"א בגני ילדים  751מלגות בסכום
₪ 6,136,800

מקור נתונים  :מינהל כלכלה ותקציבים
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רשם הקרנות במשרד ,מר מנחם כהן ,סמנכ"ל משרד החינוך מפרסם לציבור ,מתוקף חוק מרשם מלגות (,)1976
מידע אודות קרנות חיצוניות המעניקות מלגות ופרטים על הדרך לקבלתן ,באתר :

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Kranot
מטרתו העיקרית של חוק מרשם מלגות ,היא לאפשר מידע נגיש לכל סטודנט ,כדי למנוע מצב בו מיעוט של הסטודנטים
נהנה ממרבית כספי הקרנות.
הנתונים באתר הנ"ל ,נתקבלו מן הקרנות בעקבות פניה של הרשם .קיימות קרנות נוספות אולם מכיוון שלא נתקבלה
מהם תשובה רשמית לא יכול הרשם לפרסמן באתר .השאיפה היא להגדיל במשך הזמן את מאגר הקרנות הרשומות
ולעדכן את האתר .הקרנות באתר ,סווגו לארבע קטגוריות עיקריות ע"פ קהל היעד שלהן :
 .1אפיון ייעודי
 .2אפיון מקצועי
 .3אפיון עדתי
 .4אפיון עירוני
בסיווג נוסף ,צוין באתר האם הקרן מיועדת לסטודנטים חוקרים או תלמידים ,כמו כן נמסרו נתונים על היקף פעולות
הקרן בשנת הלימודים הקודמת .
לפני משלוח בקשה למלגה יש לשים לב למועדי הגשת הבקשה והאם נדרש לצרף טופס של הקרן או מסמכים נדרשים,
ככלל ,מומלץ לצרף לכל פניה לקבלת מלגה אישור הרשמה ללימודים ,תשלום שכ"ל וכן אישורים על מצב כלכלי
ומשפחתי המסבירים את הצורך במלגה .

לגבי מידע על לימודים אקדמיים בחו"ל יש לפנות לאתר משרד החוץ בכתובת :
.http://new.mfa.gov.il/MFAHEB/GeneralInfo/Pages/milgot03.aspx

עמוד  2מתוך 2

