מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
תבחינים לתכנית מלגות לסטודנטים יוצאי אתיופיה הלומדים במכללות האקדמיות לחינוך,
שבתקצוב משרד החינוך ,תש"ף
תקנה תקציבית47-01-21 :
רקע
השתלבות בני הקהילה האתיופית בכל מערכות החיים בישראל ,היא משימה לאומית ,המציבה אתגר
חשוב בפני כל הגורמים במדינה ובכללם מערכת החינוך .מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה
ששיעור הסטודנטים בני הקהילה האתיופית הלומדים במערכת ההשכלה הגבוהה ,נמוך משיעורם
באוכלוסייה .בהחלטת ממשלה  4175מיום  5.10.2018המדינה הכריזה על תכנית לאומית רב-שנתית,
שבמסגרתה יוענקו מלגות לסטודנטים בני הקהילה האתיופית ,במטרה להגדיל את מספרם בלימודי
התואר הראשון ,כך ששיעורם מקרב הסטודנטים יעמוד עד לסיום התכנית הרב שנתית על כ,1.7%-
בדומה לשיעורם באוכלוסייה.
במסגרת תכנית מלגות זו ,לסטודנטים בני הקהילה האתיופית ,נכללים גם סטודנטים המתכשרים
להוראה במכללות האקדמיות לחינוך ,שבתקצוב משרד החינוך ,כפי שמפורט להלן.
הגופים המתוקצבים
מוסדות להכשרת עובדי הוראה ,המפוקחות והמתוקצבות ע"י האגף להכשרת עו"ה.
קהל היעד
סטודנטים בני הקהילה האתיופית ,הלומדים לתואר ראשון או שני ,במכללה אקדמית לחינוך,
המתוקצבת ע"י משרד החינוך.
סוגי המלגות
 .1מלגות בלימודי התואר הראשון:
א .מלגת "מרום"  :מלגה זו מיועדת לסטודנטים יוצאי אתיופיה ,אשר בשנה”ל תש”ף לומדים בשנה
א’ לתואר ראשון בהוראה ).(B.Ed.
 גובה המלגה הוא  , ₪ 10,000לסיוע בתשלום שכר הלימוד.
ב .מלגת "ממשיכים" :מלגה זו מיועדת לסטודנטים יוצאי אתיופיה ,אשר בשנה”ל תש”ף ממשיכים
לימודיהם במכללה )שנים ב' ,ג' ו -ד'( ,לתואר ראשון בהוראה ).(B.Ed.
 מלגה זו היא במסגרת הוראת מעבר ל 3 -שנים ,המיועדת לסטודנטים שהיו זכאים למלגה
ע"י משרד הקליטה בשנת הלימודים תשע"ט  ,וממשיכים לימודיהם לקראת תואר ראשון
בהוראה.
 גובה המלגה הוא  ₪ 10,000לשנה ,לסיוע בתשלום שכר הלימוד ,לסטודנטים הלומדים
בתש"ף בשנים ב' ,ג'ו -ד' ,שנמצאו זכאים על ידי משרד הקליטה למלגה בשנת הלימודים
תשע"ט
 . 2מלגה בלימודי התואר השני
מלגה ללימודי תואר שני :מלגה זו מיועדת לסטודנטים יוצאי אתיופיה ,הלומדים בשנה א'
לתואר שני ) (M.Ed. ; M.Teach.במכללה אקדמית לחינוך שבתקצוב משרד החינוך.
 גובה המלגה הוא  ,₪ 10,000לסיוע בתשלום שכר הלימוד.
תנאים לקבלת מלגה
 הסטודנט לומד בשנה"ל תש"ף באחד ממוסדות להכשרת עו"ה המפוקח והמתוקצב
ע"י האגף להכשרת עו"ה במשרד החינוך.
 הסטודנט המבקש ,הוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה.
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הסטודנט מתחייב לבצע מעורבות חברתית בסך של  40שעות התנדבות ,במהלך שנת
הלימודים תש"ף.
יובהר כי הקצאת המלגות כפופה לקיומו של תקציב מתאים בתקנה התקציבית
הרלוונטית במשרד החינוך.

נהלים
על המוסד לפרסם בפומבי את האפשרות בדבר קבלת המלגה .סטודנט המעוניין בקבלת המלגה ועומד
בתנאים יפנה למוסד בבקשה מתאימה .לאחר בדיקת עמידת הסטודנט בתנאים ,תועבר למשרד רשימה
מרוכזת ע"י המוסד בהתאם למפורט בנספח המצ"ב.

_______________
שמואל אבואב
המנהל הכללי

______________
שירה שושני
ס/בכירה לחשב

______________________
עו"ד שנית פנחסי-הראל
מנהלת תחום תמיכות והתקשרויות
הלשכה המשפטית

__________________________
איריס וולף
מנהלת אגף בכיר הכשרה והתמחות עו"ה

_______________________
עדי קורסיה
מנהל אגף א' תקציב מינהל עו"ה

___________________________
סיגל אלה
מנהלת תחום תקציב עו"ה ומוכשר
מינהל כלכלה ותקציבים
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נספח 1

טבלה:
ריכוז בקשות למלגה לסיוע בתשלום שכר הלימוד לסטודנטים יוצאי אתיופיה
שם המכללה--------------------------------- :
איש קשר) :שם ,דוא"ל ,טלפון ,תפקיד במכללה(------------------------
שם
הסטודנט

סוג המלגה

מס' תעודת דוא"ל
זהות

"מרום"
לסטודנטים
לתואר ראשון
בשנה א' בלבד

"ממשיכים"
לסטודנטים
בשנים ב'-ד'

לימודי
שני

תואר

חתימה:
נשיא המכללה______________ :
סמנכ"ל כספים______________ :
תאריך____________________ :

שנת
לימודים
שנה א'
בלבד

מסלול

התמחות

