
טבלת זכאות מלגות – לפני ואחרי העברת האחריות למל״ג וות״ת

מלגות באחריות משרד הקליטהתואר ראשון
)לפני הרפורמה(

מלגות באחריות ות"ת
)אחרי הרפורמה(

10,000 ש״ח - תכנית מלגות “מרום״ - ניתן להגיש 10,207 ש"חמלגת שכר לימוד א. 
בקשה בשנה א’ לתואר הראשון, הזכאות ניתנת 

לכל שנות התואר תקניות. התכנית תופעל ע״י פר״ח
10,000 ש״ח - תכנית מלגות “ממשיכים״ - ניתנת  ב. 

זכאות אוטומטית לסטודנטים לתואר ראשון אשר 
נמצאו זכאים ע״י משרד הקליטה למלגה בשנה״ל 
תשע״ט, בהתאם לעמידה בקריטריונים של משרד 

הקליטה. התכנית תופעל ע״י פר״ח.

ניתן להגיש בקשה גם לקרן הסיוע לסטודנטים 5,400 ש"חמלגת מחייה
לקבלת מלגה עד 12,480 ש״ח, בנוסף למלגות 

“מרום״ או “ממשיכים״.
גובה המלגות בשנה”ל תש”פ הינו 4,000 ש”ח או  *

6,240 ש”ח או 12,480 ש”ח. ההרשמה לקרן הסיוע   
לסטודנטים לשנה”ל תש”פ תפורסם באתר המל”ג 

ובאתר משרד החינוך

מלגת קרן הסיוע – גובה 
המענקים עד 12,480 ש״ח

לא ניתן לקבל מלגה ממשרד הקליטה 
אם התקבלה מלגה מגורם אחר 

)באופן שצירוף המלגות עולה על 
עלות שכר הלימוד בפועל במסלול(.

אין מניעה לכפל מלגות – ככל שהסטודנטים יימצאו 
זכאים על בסיס קריטריונים סוציו-אקונומיים.

סך הכל זכאות מרבית 
למלגה שנתית

22,480 ש״ח15,607 ש"ח
בצירוף מלגת קרן הסיוע לסטודנטים.  *

מספר הסטודנטים הזכאים
לקבלת מלגה

כ-2,000 סטודנטים זכאים למלגת שכר לימוד כ-1,600 סטודנטים בלבד
בהפעלה מלאה של תכנית מלגות “מרום” )3 מחזורים(.  *

כ-30 מלש״חכ-22 מלש״חגובה התקציב

מעטפת תמיכה לתלמידי 
מכינות וסטודנטים לתואר 

ראשון

מעטפת כלכלית רחבה הכוללת, בין היתר, תגבורים ------
אקדמיים, שיעורי עזר, הכנה לפסיכומטרי, מימון 

מעונות או נסיעות, אבחון לקויי למידה ועוד, בהתאם 
לשיקול דעת המוסד באשר לצרכי כל סטודנט.

התכנית לעידוד המצוינות האקדמית ליוצאי אתיופיה
מלגות שנתיות בגובה של עד כ-22,000 ש״ח לסטודנט,

בהתאם לקריטריונים סוציו-אקונומיים
מל״ג וות״ת השלימו את העברת האחריות ממשרד הקליטה על כלל רכיבי ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה ובעקבות 

כך צפוי גידול משמעותי במספר הסטודנטים הזכאים למלגות שכר לימוד שנתיות ובהיקפן של המלגות 
כל המלגות הן בתקצוב ות״ת – מלגת “מרום״ ו״ממשיכים״ תופעל ע״י פר״ח ומלגת קרן הסיוע לסטודנטים תופעל ע״י משרד החינוך.   *

בדרך לפסגה
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עקרונות מלגות "מרום":עקרונות מלגות משרד הקליטה:קריטריונים

התניית קבלת המלגה בכך שגיל קביעת רף גילאי לקבלת מלגה
הסטודנט נמוך מ-28.

אין הגבלת גיל. כל סטודנט, בכל גיל, רשאי להגיש 
בקשה למלגה.

סטודנט אשר שינה מסלול לימודים - החלפת תחומי לימוד
זכאותו תיבחן מחדש ע״י ועדת חריגים.

הסטודנט רשאי להחליף תחומי לימוד, אך זכאותו 
תיבחן מחדש.

מצב סוציו-אקונומי ועידוד 
תחומי לימוד

הזכאות למלגת “מרום” תקבע בהתאם לקריטריונים ------
סוציואקונומיים, מצב משפחתי ומספר אחים 

סטודנטים במשפחה )יתרון( וכן עדיפות לתחומי 
הלימוד הבאים: תחומי ההייטק, הנדסה, מתמטיקה, 
רפואה ותחומים מדעיים )להוציא מדעים ביולוגיים(.

תעודת בגרות כתנאי
לקבלת מלגה

חובת תעודת בגרות מלאה
כתנאי לקבלת מלגה.

אין חובת בגרות מלאה לקבלת מלגה – מכאן שגם 
סטודנטים באו"פ זכאים למלגה.

הסטודנט חייב בשירות חברתי קהילתי שירות קהילתי
)בהיקף 120 שעות(.

על הסטודנט המשתתף בתכנית יהיה צורך לבצע 
פעילות חברתית, בהתאם להיקף השעות השנתי 

הבא:
שנה א' - 40 שעות  -

שנים ב'-ג' – 60 שעות  -
שנה ד' – 40 שעות  -

קביעת רף ציון מינימלי
כתנאי למלגה

מעבר בין שנות הלימודים בציון סף
מינימלי )ציון 60(.

יש צורך בהצגת אישור לימודים מעודכן במעבר בין 
שנות הלימודים.

סטודנטים בחלקיות לימודים – קיבלו חלקיות לימודים
חלקיות מלגה.

זכאות למלגה מלאה – עבור לפחות 60% מהיקף 
תכנית לימודים שנתית

מלגות באחריות ות״ת:מלגות באחריות משרד הקליטה:תואר שני

מלגה בגובה שכ״ל – 13,800 ש״ח - שנה א' לתואר 
לסטודנטים עד גיל 40 בלבד ושהחלו 
לימודיהם בתוך 5 שנים מסיום השנים 

התקניות של התואר הראשון, ללא 
גרירת לימודים. 

כולם זכאים ללא מגבלות למלגה בגובה 10,000 ש״ח 
עבור היקף תכנית לימודים שני שליש ומעלה.

כל הסטודנטים לתואר שני מחקרי באוניברסיטאות כנ״לשנה ב' לתואר
זכאים למלגה בגובה שכ״ל )כ13,800 ש״ח( או למלגת 

הצטיינות* מחקרית בגובה 41,000 ש״ח.
בהתאם לעמידה בתנאים.  *

ולמעט  בארץ  שנים  ל15  למעט סטודנטים שהינם מתחת  אתיופיה  יוצאי  לכלל הסטודנטים  מיועדת  “ממשיכים”  ותכנית  “מרום”  מלגות  תכניות   *
סטודנטים במוסדות אקדמיים שבתקצוב משרד החינוך.

משרד החינוך עוסק בימים אלה בגיבוש תכנית דומה וצפוי לצאת בפרסום בתקופה הקרובה.  


