
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 לסטודנטים מענקיםנפתחה ההרשמה להגשת מועמדות לקבלת 

הלומדים  הנדסאים ולסטודנטים  להשכלה גבוהההלומדים במוסדות 

 לשנה"ל תשע"זבמכללות מה"ט 

שמחים  ומשרד העבודה משרד החינוך ,מה"ט, המועצה להשכלה גבוהה

ניהול חדשה מערכת לבשר לקהל הסטודנטים על עלייתה לאוויר של 

 .מועמדות לקבלת מלגהלהגשת הרשמה מקוונת המיועדת ל

לסטודנטים אזרחי ישראל או תושבי  מלגות סיועמידי שנה  המעניק קרן הסיוע לסטודנטים
פי  שהוכרו על ולומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה ,ישראל שאינם מקבלים סיוע

 , וכן לתלמידי מכינות קדם אקדמיות ולסטודנטים הלומדים לתעודת הנדסאיחוק המל"ג
  .במכללות מה"ט

לפחות ילד אחד ל הורים לסטודנטים נוסף המיועדמיוחד  לגותבקרן הסיוע קיים מסלול מ
 .ונכללים בתנאים מיוחדים

 

מיום שני כ"ח  בניסן : הרשמה להגשת מועמדות מתקיימת החל 

 8.6.2017עד יום חמישי י"ד בסיוון תשע"ז  24.4.2017תשע"ז 

 :יש להיכנס לאתר הבקשהלהגשת 

edu.gov.il/Scholarships 

 

 עיכובים בקליטת החומר. לשאלות והבהרות חדשה ועל כן יתכנוהמערכת  ,לתשומת לבכם

 loans@education.gov.ilאו בדוא"ל:  1700-505-885ניתן ליצור קשר בטלפון: 
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 כללים והנחיות

 תנאים כלליים: .א

השנה קרן הסיוע להנדסאים פועלת במסגרת משותפת עם קרן הסיוע לסטודנטים אקדמאים 
 .המנוהלת ע"י משרד החינוך

 למען הסר ספק, סטודנטים הלומדים במכינה לקראת לימודים במוסדות המוכרים ע"י מה"ט 
, אינם זכאים לפנות הזכאים למלגת הקרן לקליטת חיילים משוחרריםהנדסאים וסטודנטים 
  להנדסאים. לקרן הסיוע

 ים אשר אינם זכאים לסיוע מהקרן: להלן רשימת הסטודנט

 אשר אינם לומדים במוסד או במגמה המוכרים ע"י מה"ט.הנדסאים סטודנטים  .1

הזכאים לסיוע או להשתתפות מלאה במימון שכר הלימוד ממעסיק, או הנדסאים סטודנטים  .2
גות מכל גוף פרטי, ציבורי וממלכתי )למעט מלגות מעורבות חברתית כגון פר"ח, קרן ידידים, מל

 (.נטים וכדומההתאחדות הסטוד

הלומדים במימון משרד הביטחון /צה"ל / קרן לקליטת חיילים הנדסאים סטודנטים  .3
 משוחררים.

 
 מידע נוסף:

  זוג נשוי ששניהם סטודנטים במוסד המוכר ע"י מה"ט,  כל אחד מהם רשאי להגיש בקשה בנפרד
 בהתאם לכללים שנקבעו.

  :שנתיים לתלמידים הלומדים מלגת הסיוע יכולה להינתן בכל שנה מחדש בתנאים הבאים
ומסלול  במסגרת מסלול יום, שלוש שנים לסטודנטים הלומדים במסגרת מסלול משולב )ערב(

 .יום ארוך )אדריכלות, קולנוע(

 

 

גובה המלגה לסטודנטים הפונים לסיוע במימון לימודים אשר ימצאו זכאים, יקבע 
 סלול לימודים:עפ"י מ

 

 מסלול ערב )משולב( מסלול יום רמת זכאות
 7,100 8,600 א' מסלול מיוחד

 3,550 4,300 ב'
 2,300 2,800 ג'

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 :מסלול מיוחד )רמת זכאות א'( .ב

 7,100 ,)מסלול לימודי יום(₪  8,600מאפשר קבלת מענק בגובה מירבי של  מסלול מענקים מיוחד

לסטודנט/ית נשוי/אה עם ילד אחד לפחות  רק)מסלול לימודי ערב/משולב(. המסלול מיועד ₪ 

ואשר עונה או לסטודנט/ית שהוא הורה יחיד עם ילד אחד לפחות שנמצא תחת אחזקתו החוקית 

על לפחות אחד מתנאי הזכאות המיוחדים הנדרשים  הכוללים זכאות להבטחת הכנסה או 

כפי שמוגדרים ומפורטים באתר  75%ווחה בדרגת זכאות א' או נכות ברמה טיפול שירותי הר

/https://loans.education.gov.il. 

אנו מבקשים מהסטודנטים להגיש בקשה למענק המיוחד רק אם הם עונים על לפחות אחד 

 מהתנאים בצירוף אסמכתאות. 

 הליך הגשת הבקשה:ת .ג

 . edu.gov.il/Scholarshipsכניסה לאתר הגשת הבקשות :   .1

  ה.לת מלגמקוונת להגשת מועמדות לקבלרשותכם מערכת ניהול מאובטחת המאפשרת הרשמה  .2

מערכת זו הינה מערכת סגורה ומאובטחת, הן בתקשורת מול הסטודנט והן הרשמה למערכת:  .3

מספר  -לתשומת ליבך .בשרתי המערכת. לצורך הרשמה, תדרשו למלא את פרטיכם האישיים

 7 ךותובמידה  .ימים לאחר סיום ההרשמה יישלח אליך דואר אלקטרוני המאשר את הרשמתך

עם קישור לקביעת סיסמה יש לפנות  SMS הודעתבודה לא התקבלה הודעה בדוא"ל או ימי ע

 .9298888-03למוקד הסיסמאות בטלפון 

, סיסמאמערכת קביעת לקישור עם נתוני  SMS-הלאחר קבלת כניסה למערכת )הזדהות( :  .4

להגשת בקשה למלגה לסטודנטים:  .שבסיומו תקבלו קוד משתמש קביעת סיסמאתהליך תבצעו 

ולהזין קוד משתמש ואת הסיסמא  "לכניסה"ענקים לסטודנטים יש ללחוץ מערכת הלוואות ומ

  שנקבעה. 

ניתן  עיכובים בקליטת החומר. לשאלות והבהרות חדשה ועל כן יתכנוהמערכת  ,ומת לבכםלתש .5

 loans@education.gov.ilאו בדוא"ל:  885-505-1700ליצור קשר בטלפון: 
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