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 2019-2020תש"פ לשנת הלימודים לסטודנטים דרוזים וצ'רקסיים מלגה 

-2019תש"פ בשנה"ל  למדואשר  םוהצ'רקסייאגף החינוך הדרוזי והצ'רקסי יחלק מלגה לסטודנטים הדרוזים 

 במוסדות להשכלה גבוהה בארץ בתכנית מלאה.  2020

 הקריטריונים לקבלת מלגה

, או 1.2המתגורר באחד מהיישובים המופיעים בהחלטת הממשלה בסעיף סטודנט דרוזי או הצ'רקסי  .1

 שמתגורר ביישוב אחר.

לקראת תואר ראשון במקצועות הנדרשים שהם: מקצועות הנדסה, אנגלית, מקצועות  שלמד סטודנט  .2

פרא רפואיים ואומנויות ומקצועות חד חוגי: פסיכולוגיה , מדעים מדויקים )מתמטיקה, פיסיקה, כימיה, 

, ודו חוגי במקצועות מדעים מדויקים בשני החוגים )פיסיקה, כימיה, (יולוגיה, מדעי רפואה ומדעי מחשבב

 ביולוגיה(.

שפה והם: גיאוגרפיה, היסטוריה, אזרחות, ומקצועות הומניים סטודנט שלמד  לקראת תואר ראשון ב .3

 עברית.

 ארץ . במוסד מוכר להשכלה גבוהה ב במסלול תזה לתואר שני שלמד סטודנט  .4

בפרויקט מנהיגות דרוזית באוניברסיטת חיפה,  אשר השתתףסטודנט לא זכאים להגיש בקשה למלגה זו  .5

 ..מלגה דרך האוניברסיטה שקיבל

בתכניות ששכר הלימוד בהן ממומן במלואו ע"י  אשר למדו  יםסטודנטלא זכאים להגיש בקשה למלגה זו  .6

 .משרד ממשלתי או גוף אחר

   13/12/2020עד   - ההרשמה דרך האתר בלבד

 נוהל הגשת בקשה למלגה 

 כל סטודנט ימלא טופס מקוון דרך רשת האינטרנט בקישור בסוף עמוד זה. 1

 , אחרת הבקשה תפסל. תש"פאישור לימודים לשנה"ל לצרף לטופס המקוון )ע"י העלאת קובץ ( . 2

 אישור ניהול חשבון בנק על שם הסטודנט לטופס המקוון )ע"י העלאת קובץ (. לצרף 3

   בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני או בפקסואישור ניהול חשבון חל איסור על שליחת אישור לימודים 

 לחץ כאן  – << להגשת בקשה למלגה

https://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https://services.education.

gov.il/formservertemplates/EDU.Mazhap.ChinuchDruzi.MilgaKlalit_Pe.xsn 

 073-3938321: לחינוך הדרוזי והצ'רקסי בטלפון ירורים נוספים ניתן לפנות ללשכת מנהלת האגף לב

https://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https://services.education.gov.il/formservertemplates/EDU.Mazhap.ChinuchDruzi.MilgaKlalit_Pe.xsn
https://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https://services.education.gov.il/formservertemplates/EDU.Mazhap.ChinuchDruzi.MilgaKlalit_Pe.xsn
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