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עולים לגבהים מעמיקים שורשים

סטודנטים עולים בישראל

זוכים בחוויה ייחודית ומעצימה
בעצמאות ושייכות

באיכות ומצוינות אקדמית
בשורשים וזהות
בקריירה ועתיד

במימון הלימודים ותמיכה ע"י המינהל לסטודנטים 
עולים
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מי אנחנו המינהל לסטודנטים עולים 

אגף במשרד העלייה והקליטה האחראי על מימוש חזון 
צעירי העם  לכל  ועתיד  בית  בישראל  לראות  המדינה, 

היהודי.

ליבת העשייה במינהל היא תמיכה בסטודנטים עולים, 
גבוהים  בלימודים  המוצלח  שילובם  לאפשר  מנת  על 

בישראל.

המינהל לסטודנטים עולים מלווה את הסטודנט העולה 
במהלך לימודיו ומעניק מלגות לימודים

לבין  בחו"ל  עדיין  הנמצא  סטודנט  בין  מגשר  המינהל 
מערכת ההשכלה בישראל.

המינהל לסטודנטים עולים הוא הכתובת 
לסטודנט העולה
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לסטודנט  המוענקים  והסיוע  השירותים  מהם 
עולה? 

מימון מלגות לימודים במהלך התואר	 
במיוחד 	  המותאמות  הכנה  תכניות  והפעלת  מימון 

קיץ  ואולפני  עולים  מכינות  תק"א,  עולים:  לסטודנטים 
בעברית 

הפעלת רשת מדריכים ואנשי מקצוע ללווי ותמיכה אישית 	 
חברתית 

תמיכה אקדמית וסיוע לימודי 	 
הפעלת פרוייקט שח"ק – שרות חברתי קהילתי. התנדבות 	 

בתמורה לקבלת מלוא המלגה 
הכנה לשילוב בתעסוקה לקראת סיום הלימודים	 
מסמכי 	  בדיקת  ומידע,  ייעוץ  הכולל  עלייה  טרום  שרות 

השכלה ואישור זכאות למועמדים בחו"ל ותיירים בישראל

 

איתך לאורך הדרך 
צוות המינהל לסטודנטים עולים
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התנאים לקבלת סיוע המינהל 
מעמד בישראל

זכאי לסיוע מי שעונה על אחת מהגדרות המעמד הבאות: 
עולה/ בן עולה, קטין חוזר , אזרח עולה

כהגדרתם במשרד העלייה והקליטה
תנאי גיל 

גיל בתחילת הלימודים:
מכינת עולים – עד גיל 23 	 
לתואר ראשון / תעודה / הנדסאים – עד גיל 27 	 
 תואר שני / הסבה או תעודה לבעלי תואר- עד גיל 30 	 

תקופת הזכאות 
סטודנט נידרש להתחיל בלימודים תוך 36 חודש מתאריך קבלת המעמד 
במכינות,  לימודים  תחילת  על  חל  זה  כלל  והקליטה,  העלייה  במשרד 
בתק"א ובלימודים גבוהים, בין אם מתחילים את הלימודים בסיוע מינהל 

הסטודנטים או במימון גורם אחר או במימון עצמי .
תוך  מכינות,  כולל  בלימודים,  להתחיל  נדרש  פנימיות  או  נעל"ה  בוגר 

שנתיים אקדמיות ממועד קבלת המעמד. 
כלל זה חל בין אם מתחילים ללמוד בסיוע המינהל ובין שלא.
בחישוב תקופת הזכאות לסיוע מינהל הסטודנטים לא נכלל:

שירות  שנת  ועד  אחת  קבע  שנת  עד  כולל  בצה"ל  סדיר  שירות  תקופת 
)ש"ש( אחת לפני הגיוס.

תקופת שירות לאומי/ אזרחי. 
שהייה בחו"ל העולה על 6 חודשים ברציפות.

הוארכה  אם  גם  הקובע  הינו  לימודים  לתחילת  הגיל  תנאי  לב,  לשים  יש 
תקופת הזכאות. 
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תנאים אקדמיים 

תעודת בגרות / תעודת סיום תיכון מוכרת בארץ המוצא	 

עמידה בדרישות הקבלה של המוסד 	 

מעבר אקדמי תקין משנה לשנה 	 

לימודים במוסדות ומסלולים מוכרים ע"י מינהל הסטודנטים	 

רציפות בלימודים
סטודנט נדרש ללמוד ברצף במסלול בו התחיל	 

מותרת הפסקה של עד שנה אקדמית אחת במהלך הלימודים	 

בין סיום מכינה/ תק"א לתחילת לימודים גבוהים, אפשרית הפסקה 	 
של עד שנתיים אקדמיות בין אם למד בסיוע המינהל ובין שלא
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היקף הסיוע
מינהל הסטודנטים מסייע במימון שכר לימוד ע"פ מספר שנות הלימוד 

הפורמלי במסלול.
דוגמאות:

תואר ראשון BA במרבית התחומים נלמד במשך 3 שנים
תואר ראשון במשפטים  3.5 שנים

תואר ראשון בהנדסה, הוראה, סיעוד 4 שנים
תואר שני בד"כ שנתיים

גם למימון  זכאי  יהיה  סטודנט הנדרש בקורסי השלמות לתואר השני 
קורסי השלמות

הנדסאים בדרך כלל שנתיים
, בכפוף 	  לימוד בתעריף ממלכתי  שכר  מנהל הסטודנטים משלם 

לאישור מדי שנה.
אישית 	  לימודים  למערכת  בהתאם  נקבע  שנה  בכל  הסיוע  גובה 

)מספר קורסים( ולא יותר מ 100% שכר לימוד שנתי.
סטודנט הלומד במסלול או במוסד בו נדרש שכר לימוד גבוה יותר 	 

)כמו תכניות בינלאומיות או תכניות הנלמדות באנגלית או במוסד 
מוכר שאינו מתוקצב( נדרש להשלים את ההפרש.

סטודנט בעל תואר ראשון בין אם נלמד בחו"ל או בישראל, לא יוכל 	 
לקבל מימון לתואר ראשון נוסף, למעט במסלולים מוגדרים.

סטודנט בעל תואר שני מחו"ל המבקש ללמוד תואר שני בתחום 	 
נוסף בישראל, יוכל להגיש בקשה למימון תואר שני בשנית לאחר 

עלייתו. בקשתו תיבחן בהתאם למסלול המבוקש.
התנדבות- 	  בשעות  הסטודנט  נדרש  הסיוע,  היקף  מלוא  לקבלת 

מותנה  ההתנדבות  שעות  היקף  קהילתי.  חברתי  שירות  שח"ק- 
בהיקף מימוש שכר לימוד במינהל הסטודנטים.
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באיזה מוסדות ניתן ללמוד בסיוע המינהל ?

ותעודה  הסבה  לימודי  שני/  תואר  ראשון/  תואר  אקדמיים:  לתארים 
לבעלי תואר 

באוניברסיטאות ובטכניון  
במכללות ובמוסדות אקדמיים

בתי ספר גבוהים ומכללות להנדסה ואומנות
מוסדות אקדמיים מוכרים שאינם מתוקצבים 

מכללות אקדמיות לחינוך והוראה

כל המוסדות הנ"ל מוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל.
לתארים  לימודים  ומאפשרים  ובעולם  בישראל  מוכרים  התארים 

מתקדמים.

למודי תעודה
מכללות טכנולוגיות להנדסאים – בחסות המכון הטכנולוגי הממשלתי 

- מה"ט
בתי ספר למקצועות הבריאות – בפיקוח משרד הבריאות

בתי ספר לאומנויות )מסלולים נבחרים בלבד(
סמינרים לתעודת הוראה במגזר החרדי המוכרים ע"י משרד החינוך 

קורסים ולימודי מקצוע
ניתן לקבל סיוע מאגף התעסוקה במשרד העלייה והקליטה. 

המקבל מימון לקורסים- יופחת היקף הסיוע ממינהל הסטודנטים.

 אפשרויות רבות- הבחירה שלך!
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תנאי קבלה
לתואר ראשון 

תעודת בגרות / תעודת סיום תיכון מוכרת בארץ המוצא.	 
במוסד 	  )רק  אוניברסיטאית  עולים  מכינת  סיום  בדרישות  עמידה 

המחייב זאת( 
רמת ידע בעברית ) רמה 3-4 לפחות מתוך 6 רמות ( 	 
ידע בסיסי באנגלית 	 
ציון במבחן פסיכומטרי או SAT )במרבית המוסדות והחוגים ( 	 
ראיון אישי ) בחוגים מסוימים ( 	 
מתמטיקה 	  מבחן  )לדוגמא  החוג  דרישות  ע"פ  נוספים  מבחנים 

למדעים והנדסה( 

לתואר שני 
ממוצע ציונים טוב ומעלה בתואר הראשון 	 
מבחנים בינלאומיים לדוגמא : 	 

GMAT למקצועות הניהול ומנהל עסקים 
GRE בחלק מן המוסדות לבעלי תואר ראשון מחו"ל ולמקצועות שונים 

ראיון אישי ) מותנה ( 	 
קורסי השלמות ע"פ צורך ודרישות אקדמיות 	 
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איך מתבצע תשלום שכר הלימוד ע"י המינהל?
שיטות  בשתי  הלימוד  שכר  תשלום  את  מבצע  הסטודנטים  מינהל 

בהתאם להסכמים עם המוסדות להשכלה.
תשלום לפרט

לסטודנט הלומד באוניברסיטאות ובטכניון – שכר הלימוד משולם 	 
ע"י המינהל, לחשבון בנק אישי של הסטודנט.

התשלום מתבצע רק לאחר שהסטודנט הציג קבלות/ מאזן שכר 	 
לימוד/ אישור תשלום ומסמכים נדרשים.

התשלום מתבצע בסמוך ולאחר ביצוע התשלום ע"י הסטודנט.	 
תשלום למוסד

שכר 	  מועבר  והמכללות,  המוסדות  שאר  בכל  הלומד  לסטודנט 
פתח  שהסטודנט  לאחר  רק  הלימודים,  מוסד  אל  ישירות  הלימוד 

"תיק" במינהל, הציג את כל המסמכים ואושרה זכאותו לסיוע.
חשוב לדעת-

בכל שנה/ סמסטר יש לחדש את הבקשה לקבלת הסיוע ולהגיש 	 
מסמכים כנדרש.

אין תשלומים רטרואקטיביים. 	 
בכל שנה מתפרסמים המועדים להגשת הבקשה.	 
הקבועים 	  ובמועדים  שנה  בכל  הבקשה  את  מחדש  שלא  סטודנט 

לא יוכל לקבל מימון.
תיק סטודנט

פתיחת תיק לסטודנט חדש מתבצעת בדרך מקוונת באתר האינטרנט 	 
www.studentsolim.gov.il -של המינהל לסטודנטים עולים

באתר תמצאו הנחיות מפורטות בשפות, להגשת הבקשה, רשימת 	 
מסמכים והתאריכים הקובעים להגשת הבקשה.

העלייה 	  משרד  מלשכות  אחת  כל  אל  לפנות  יש  תיק  לפתיחת 
והקליטה לקבלת סיסמא אישית.
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סיוע לסטודנטים לאחר שרות צבאי/לאומי
ישראל מעניקה סיוע לסטודנטים לאחר שרות צבאי או שרות  מדינת 

לאומי/ אזרחי, ע"פ החוק לקליטת חיילים משוחררים .
הסיוע מהקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים, יכול להינתן עבור, 
לימודים  שנת  מימון  עולים,  מכינות  אקדמיות,  קדם  מכינות  מימון 
ראשונה לסטודנטים הלומדים במוסדות המוגדרים בפריפריה, לימודי 

הנדסאים, קורסים מקצועיים, לימודי תעודה ועוד..
חשוב לדעת- אין כפל מימון ! 

ממלכתיים/  גופים  מכמה   , לימודים  מלגת  לקבל  יכול  אינו  סטודנט 
ממשלתיים, בו זמנית. 

הסיוע  למימוש  קודם  משוחררים,  חיילים  חוק  ע"פ  הסיוע  מימוש 
ממינהל הסטודנטים.

מכן  לאחר  ורק  החוק  ע"פ  זכאותו  את  לבדוק  נדרש  עולה  סטודנט 
לבדוק את זכאותו לסיוע המינהל לסטודנטים עולים.

הסיוע מהקרן לחיילים משוחררים אינו מפחית את היקף הזכאות לסיוע 
ממינהל הסטודנטים.
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מכינות וגורמי סיוע
קידום  שמטרתן  אקדמיות  קדם  מכינות  של  גדול  מגוון  קיים  בישראל 

ושיפור סיכויי הקבלה ללימודים גבוהים, בין היתר:
מכינות להשלמה או לשיפור תעודת בגרות ישראלית	 
מכינות ייעודיות למסלול או לתחום לימודים מסוים	 
מכינות ללימודי הנדסאים	 
מכינות אוניברסיטאיות לעולים מסיימי תיכון בחו"ל	 

כל צעיר המבקש להשתלב באחת המכינות, נדרש לבדוק מה המסלול 
המתאים עבורו ומי הם גורמי הסיוע והמימון.

 המינהל לסטודנטים עולים מסייע רק במימון המכינות האוניברסיטאיות 
לעולים ובתנאים הבאים :

בגרות 	  לתעודת  שקילה  שאינה  בחו"ל  תיכון  סיום  תעודת  לבעלי 
ישראלית 

לסטודנט המחויב במכינה ע"פ דרישת האוניברסיטה כתנאי קבלה 	 
לתואר ראשון

עד גיל 23 בתחילת הלימודים	 
הסטודנט אינו עומד בקריטריונים לסיוע ע"פ החוק לקליטת חיילים 	 

משוחררים.
האוניברסיטה  הבאות:  באוניברסיטאות  מתקיימות  לעולים  המכינות 

העברית ירושלים, אוניברסיטת חיפה, הטכניון ואוניברסיטת בר אילן. 

המינהל אינו מסייע במימון מכינות קדם אקדמיות אחרות.
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תק"א- תוכנית קדם אקדמית
תק"א הינה תכנית הכנה ייחודית המתקיימת ע"י מינהל הסטודנטים.

לסיוע  עולים, העומדים בתנאי הזכאות  מיועדת לסטודנטים  התוכנית 
מינהל הסטודנטים ובתנאים הבאים: 

סטודנט שאינו חייב במכינה אוניברסיטאית 
בעל תעודת סיום תיכון בחו"ל השקילה לתעודה הבגרות הישראלית 

סטודנט שלמד לימודים גבוהים חלקיים בחו"ל
סטודנט המבקש ללמוד במכללות ובמוסדות אקדמיים שאינם דורשים 

מכינה כתנאי.
סטודנט מועמד לתואר שני ואקדמאים צעירים ) עד גיל 30 (

משך הלימודים כחמישה חודשים. 
אקדמית,  ברמה  עברית  הוראת  על  דגש  מושם  הלימודים  בתכנית 
כתיבה אקדמית , אנגלית, קורסי בחירה שמטרתם התנסות בלימודים 

גבוהים בעברית וכן ניתן יעוץ אקדמי, לווי חברתי ועוד. 

אולפן קיץ
מינהל הסטודנטים מקיים אולפני קיץ לסטודנטים ואקדמאים צעירים 
מוצלחת  השתלבות  ולאפשר  העברית  רמת  את  לשפר  מנת  על 
בלימודים. אולפני הקיץ  מתקיימים במשך 6-7 שבועות בחודשים יולי-

אוגוסט בכל שנה.

מידע ורישום לתק"א ולאולפן קיץ קיים באתר המינהל לסטודנטים 
עולים. התוכניות ממומנת ע"י מינהל הסטודנטים בנוסף ללימודי התואר
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הנהלים  קובעים  מקרה  בכל   2/2016 הפרסום-  למועד  נכון  המידע 
והחוקים המעודכנים

ישראל בשבילך - אקדמיה בית ועתיד
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עברית

משרד העלייה והקליטה
www.moia.gov.il

 המינהל לסטודנטים עולים
www.studentsolim.gov.il

הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים – משרד הביטחון:
www.hachvana.mod.gov.il 

המינהל לסטודנטים עולים
 מחוז ירושלים - רחוב הלל 15, ירושלים טל' 02-6214539/42/48  

Jrstudents@moia.gov.il
מחוז תל אביב והמרכז - רחוב אסתר המלכה 6, ת"א. טל'  03-5209184

Tastudents@moia.gov.il
מחוז באר שבע והדרום - רחוב זלמן שזר 31, ב"ש.  טל' 08-6261229/30 

Bsstudents@moia.gov.il
מחוז חיפה והצפון - רחוב פל-ים 15, חיפה. טל' 04-8631140/41/48 

Hastudents@moia.gov.il

המינהל לסטודנטים עולים
Israel Student Authority

Ministry of Aliyah and 
Immigrant Absorption

משרד העלייה והקליטה


