
 TAKA Programa pré-acadêmico
Programa pré-acadêmico do Minhal Hastudentim Olim em

cooperação com instituições acadêmicas, o Departamento de
Educação de Adultos do Ministério da Educação e a Agência

Judaica. Um programa único concebido para estudantes imigrantes
em preparação para a integração na academia em Israel!

O que o programa inclui?
Hebraico

Cursos de inglês para promoção até o nível
de "isenção"
Cursos acadêmicos

Leitura e escrita acadêmica

Curso de preparação para o exame Yael e
Amiram
Aconselhamento e orientação profissional na
escolha de um curso de estudos
Uma variedade de atividades sociais

Acompanhamento profissional e social em
nome do Minhal Hastudentim

Possibilidade de habitação subsidiada em
centros de acolhimento

Quem é adequado para o programa?

Graduados do ensino médio com um
certificado de matrícula válido  como
certificado de matrícula israelense que
estão exentos da Mechinat Olim

Aqueles que desejam estudar em uma
instituição de ensino que não requer
Mechinat Olim ou em um campo que
não seja acadêmico (estudos de diploma
ou “Handessai”)

Alunos com formação acadêmica de
pelo menos um ano letivo inteiro

Admissão

Recomendamos um programa de preparação
para estudos em três etapas!

Observe que a assistência do Minhal Hastudentim no
programa TAKA è adicional ao financiamento de

estudos superiores (de acordo com as condições de
elegibilidade).

Ulpan - um ulpan regular ou um
ulpan prè-TAKA nos planos que

permitem

TAKA

Ulpan intensivo de verão

Nível de hebraico:
 ou superior (de acordo com o programa TAKA por região) - condicionado à aprovação no teste de hebraico ב/+ב
Idade:
Até 27 anos para candidatos a bacharelado/”Handessaim”
Até 30 anos para graduados em bacharelado
Até aos 32 anos apenas para o programa TAKA

Os programas TAKA são realizados em todo o país:
Universidade Hebraica de Jerusalém, Colégio

Acadêmico de Ashkelon e na Universidade de Tel
Aviv

Localização

O programa acontece durante cinco mêses no
formato de cinco dias de aula por semana (às

8:00-14:00). O horário de funcionamento pode
variar dependendo do programa

 Duração do programa:

Reconhecimento do Bituah Leumi na preparação para
emprego de qualidade - taxas de garantia de renda para

os elegíveis
Os participantes do TAKA 10 em Ashkelon receberão NIS
1.000 subsídio de subsistência mensal (após a conclusão

da cesta de absorção)

Bom saber!



Instituição
acadêmica Programa Datas Residência e

comentários
Para detalhes e

inscrição

Universidade
Hebraica –
Escola para
alunos do
exterior

TAKA – dois
ciclos

Ciclo A:
4/9/22-17/1/23

Opção residencial limitada
no Centro de Recepção do
Beit Canada, Jerusalém.

 
O custo é 1,250 NIS  por

mês (incluindo refeições de
shabat na sexta- feira)

Distrito de Jerusalém
Jrstudents@moia.gov.il

073-3972632

Ciclo B:
2/2/23-15/6/23

Ulpan de verão 2/7/23-10/8/23

 Faculdade
Académica de

Ashkelon

Ulpan prè-TAKA 4/9/22-16/2/23
Moradia no Centro de

Recepção Barnea
Ashkelon. 

 
O custo é de 520 NIS por

mês.

Distrito sul
Bsstudents@moia.gov.il

073-3975025
TAKA 26/2/23-31/7/23

Universidade de
Tel Aviv

 

TAKA 26/3/23-26/7/23 Moradia no Beit Brodetzki
 

Custo de 7,450 NIS para 5
mêses de moradia divido

em 3 parcelas 

Distrito Central
Tastudents@moia.gov.il

073-3974003

Ulpan de verão
universitário
(apenas para
graduados da
TAKA Tel Aviv)

Agosto -
Setembro 2023

Idioma WhatsApp Correio eletrônico

Espanhol e
Português +972733972501 aclat@moia.gov.il

Inglês +972733972510 aceng@moia.gov.il

Francês +972733972502 acfr@moia.gov.il

Russo +972733972509 acrus@moia.gov.il

Programas e datas
Inìcio dos programas e os níveis de hebraico de acordo com o número
mínimo de inscritos

Contatos para quem está no exterior:

mailto:Jrstudents@moia.gov.il
mailto:Bsstudents@moia.gov.il
mailto:Tastudents@moia.gov.il

