תלמיד/ה יקר/ה,
אנו מברכים אותך עם פתיחת הלימודים במרכז ללימודים קדם אקדמיים ומאחלים לך הצלחה רבה.
תכנית 'הישגים להייטק' מעניקה הזדמנות חד פעמית לרכישת השכלה אקדמית בהנדסה ומדעים במוסדות
המובילים בישראל ,לצעירים ,ללא נתוני קבלה אשר מתקשים לעמוד בנטל הכלכלי של הלימודים .התכנית
מקדמת מוביליות חברתית של צעירים מהפריפריה החברתית גיאוגרפית ובו בזמן עונה לצורך הלאומי
בהגדלה וגיוון של בוגרי תואר במדעים ובהנדסה.
התכנית הוקמה בהחלטת ממשלה בספטמבר  2014ביוזמת משרד ראש הממשלה ,המועצה להשכלה גבוהה
מובילה את הקמת התכנית וניהולו ועמותת אלומה מפעילה בשטח.
כידוע ,הלימודים מאופיינים ברמת לימודים גבוהה ואיכותית ,ולצד זאת רמת קושי לא מבוטלת ,בה טמון
הצורך להתפנות מהתחייבויות אחרות ,ובכללם עבודה ,כדי להשקיע בלימודים ולהצליח.
התכנית מציעה מגוון רחב של כלי עזר לתלמידים ולסטודנטים הכוללים ,בין השאר ליווי אישי לאורך תקופת
הלימודים במכינה ובאקדמיה ,סיוע במימון שכ"ל ודמי קיום ,תגבורים אקדמיים ועוד (פירוט מלא של
הסיוע בנספח).

הריני נותן/ת את הסכמתי למרכז ללימודים קדם אקדמיים להעברת הפרטים הבאים לתכנית הישגים
להייטק:
 .1נתוני הקבלה למכינה הקדם אקדמית ובהמשך למוסד האקדמי
 .2ציוני מבחנים ,בחנים ועבודות במכינה הקדם אקדמית ובמוסד האקדמי בו אלמד במסגרת התכנית
פרטים אלה יישמרו באופן חסוי וישמשו למטרות התוכנית בלבד.
בנוסף ,הריני מתחייב:
 .1להשתתף בכל פעילויות התכנית שהן בגדר "חובת השתתפות" ובכללם -סדנאות ,מפגשים ,שיחות
אישיות ועוד.
 .2לדווח על מלגות נוספות לסיוע כספי בתקופת הלימודים שאני מקבל /אקבל.
 .3להתנדב שעתיים שבועיות החל מהשנה השנייה בלימודם ועד השנה הרביעית בלימודים (כולל).

ועל כך באתי על החתום,
___________________
שם

_____________________
חתימה

_____________________
מספר זהות

______________________
תאריך

פירוט כלי הסיוע בתקופת הלימודים במרכז ללימודים קדם אקדמיים:
גובה הסיוע

פירוט

שכר לימוד

 ₪ 1620בחודש ,לכל
תקופת הלימודים

תלמיד בתכנית יקבל מימון בגובה  100%של שכ"ל בקדם מכינה
ובמכינה .סכום זה משולם ישירות למכינה

דמי קיום

 ₪ 1200לחודש ,בכל
תקופת הלימודים

תלמיד בתכנית יקבל מימון של  ₪ 1200בכל חודש בקדם מכינה
ובמכינה .במידה והוא זכאי לסיוע מהקרן והיחידה לחיילים
משוחררים ,התכנית תשלים את המימון עד לגובה של  .₪ 1200הסיוע
מועבר לחשבון הבנק של התלמיד מהמכינה.

קורס
פסיכומטרי

עלות קורס

תלמיד בתכנית יקבל מימון לעלות קורס פסיכומטרי .במידה והתלמיד
זכאי למימון מהקרן והיחידה לחיילים משוחררים ,התכנית תשלים
את ההפרש
בהמלצת ובאישור היועץ במכינה ניתן לקבל תגבורים לימודי וסיוע
נוסף.

תגבורים
לימודיים
וסיוע נוסף


התכנית לא ממנת דמי רישום למרכז ללימודים קדם אקדמיים ,מעונות או דיור אחר ,נסיעות,
רישום למבחן הפסיכומטרי והוצאות נוספות שלא מוזכרות בנספח זה.

פירוט כלי הסיוע בתקופת הלימודים באקדמיה:
גובה הסיוע

פירוט

שכר לימוד

 ₪ 10,000לשנה ועד סכום של 40,000
 ₪לארבע שנים

סטודנט בתכנית יקבל סיוע במימון שכ"ל באקדמיה עד
לסכום של  ₪ 10,000בשנה ,ועד לארבע שנים בהתאם
לתכנית הלימודים המקובלת .שכ"ל מועבר התכנית
ישירות לאוניברסיטה

דמי קיום

 ₪ 20,000לארבע שנים.

סטודנט בתכנית יקבל סיוע בדמי קיום בגובה של 20,000
 ₪לשלוש שנים .הסיוע מועבר לחשבון הבנק של התלמיד
מהאוניברסיטה
סטודנט יקבל סיוע לימודי עפ"י מיפוי של רכז התכנית

תגבורים
לימודיים


התכנית לא תממן רישום ללימודים ,מעונות או דיור אחר ,תוספות מימון שכ"ל והוצאות אחרות
שלא מוזכרות בנספח זה



הסטודנט רשאי לגייס מלגות נוספות.

