מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
אגף א' להכשרת עו"ה

ירושלים ,כ"ו באלול תשע"ו
 29בספטמבר 2016
לכבוד
מנהלי היחידה להכשרת מורים באוניברסיטאות
שלום רב,

הנדון :הצעה לפרסום לסטודנטים באוניברסיטה בעניין מלגות משרד החינוך ומפעל הפיס
למתכשרים להוראת מתמטיקה ,פיסיקה ,כימיה ,אנגלית
בעקבות פניה של מספר אוניברסיטאות ,מצ"ב הצעה לפרסום הודעה (פלייר) לסטודנטים במוסדכם ,בה פרטים על
תכנית המלגות של מפעל הפיס ומשרד החינוך ,המפרטת את מטרת התכנית ,קהל היעד ,תנאי סף לבקשת המלגה,
ההטבות והחובות של מקבלי המלגה.
אנו מקווים שפרסום זה יסייע בהגברת ההתעניינות של הסטודנטים במוסדכם ,העונים לתנאי התכנית ויעודד אותם
לשלב הכשרה להוראה יחד עם לימודיהם לתואר האקדמי.
אנא מלאו בסוף הפרסום את פרטי איש הקשר באוניברסיטה ,המרכז את הנושא ,מועד אחרון להגשת הבקשות,
ופרטי הסטודנט הנדרשים לצורך הגשת מועמדות למלגות( .הפרטים הנדרשים מהסטודנט מופיעים בטופס שנשלח
אליכם ,ומצ"ב שנית).

בכבוד רב ובברכת שנה טובה ,כתיבה וחתימה טובה
נח גרינפלד
מנהל האגף להכשרת עו"ה

העתק:
איל רם ,סמנכ"ל ומנהל מינה לעו"ה
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מלגות מפעל הפיס ומשרד החינוך לסטודנטים באוניברסיטאות ,המעוניינים בהכשרה להוראת אחד המקצועות
מתמטיקה/פיסיקה/כימיה/אנגלית/לשון עברית
רקע
כחלק מהתכניות הלאומית לקידום לימודי המתמטיקה ,הפיסיקה ,הכימיה והאנגלית  ,משרד החינוך ומפעל הפיס
החליטו על שיתוף פעולה במיזם להענקת מלגות לסטודנטים באוניברסיטאות ,הלומדים לקראת תואר אקדמי
במקצועות מתמטיקה/פיסיקה/כימיה/אנגלית ,ומעוניינים לשלב בלימודי התואר גם לימודי הוראה  ,כדי שבתום
הכשרתם ישתלבו כמורים במערכת החינוך העל יסודית בפריפריה הגאוגרפית ו/או החברתית.
מטרת התכנית היא לגייס סטודנטים איכותיים ,שיוכשרו להוראה וילמדו את המקצועות שפורטו ברמה של 5-4
יחידות לימוד ,כדי להביא להעלאת הישגי התלמידים ולצמצום פערים בחברה בישראל.
למי מיועדת התכנית?
התכנית מיועדת לסטודנטים באוניברסיטאות בלבד ,הלומדים את אחד התחומים הבאים :מתמטיקה ,פיסיקה,
כימיה ,אנגלית  ,באחת מהמסגרות הבאות:
 לימודים לתואר ראשון ותעודת הוראה .התכנית מיועדת לסטודנטים בשנת לימודיהם השלישית או הרביעית,
אשר עדין לומדים לקראת התואר האקדמי ,אך טרם החלו בלימודי הכשרה להוראה.
 לימודים לתואר שני ותעודת הוראה .התכנית מכוונת לסטודנטים שעדין לא החלו בלימודי הכשרה להוראה.
 אקדמאים בעלי תואר באחד המקצועות הנ"ל המבקשים ללמוד לתעודת הוראה.
 מהנדסים בעלי תואר ב :הנדסת אלקטרוניקה ,הנדסת חשמל והנדסת מכונות המבקשים ללמוד לתעודת
הוראה במתמטיקה.
 מורים בפועל המלמדים מקצועות אלה ומבקשים ללמוד לתואר שני בתחום הדיסציפלינות הנ"ל ,מתוך
כוונה שיובילו את התחום בבית ספרם בעתיד .מורים בעלי מכתב המלצה ממנהל ביה"ס ומהמפקח
המקצועי בתחום.
המלגות וההתחייבויות
הסטודנטים בתכנית יקבלו מלגה המוענקת ע"י שני גופים :מפעל הפיס ומשרד החינוך .תמורתה יתחייבו
הסטודנטים לשני הגופים ,כפי שיפורט להלן.
אין אפשרות לקבל רק את מלגת מפעל הפיס ,ללא המלגה המותנית של משרד החינוך .ניתן לקבל את המלגה
המותנית של משרד החינוך ללא מלגת מפעל הפיס.
מלגה ממפעל הפיס בסך ₪ 10,000
כל סטודנט שתאושר השתתפותו בתכנית ,יקבל מלגה ממפעל הפיס ,בסך  .₪ 10,000כל מקבלי מלגה זו
חייבים במעורבות חברתית שתעשה במהלך השנה עבורה יקבל את מלגת מפעל הפיס ,בהיקף של  4ש'
שבועיות ,או  100שעות בשנה.
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עדיפות לביצוע פעילות זו בבתי ספר ברמת טיפוח  4ומעלה .אם יש קושי במציאת בתי ספר כאלה
באזור ,ניתן לפעול עם תלמידים מתקשים ,בבית הספר בו הסטודנט מבצע את ההתנסות המעשית,
או בי"ס אחר שאושר ע"י מרכז התכנית באוניברסיטה.



אין חובה לחבר את המעורבות החברתית להתנסות המעשית .כלומר :גם סטודנט שאינו מבצע
התנסות מעשית בשנת המלגה ( כגון מי שסיים אותה בשנה קודמת ,או יתנסה בשנה הבאה) יכול
לקבל את המלגה.



הסטודנט ימסור דיווח בכתב ,בתום כל סמסטר ,למרכז התכנית באוניברסיטה ,על פעילותו במסגרת
המעורבות החברתית בבי"ס.



מלגות מפעל הפיס יוענקו לסטודנטים בתום השנה ,עד ל 31/10/2017 -לאחר דיווח על ביצוע
המחויבות החברתית ואישור מרכז התכנית באוניברסיטה.



כל סטודנט יחתום על כתב התחייבות שיועבר למפעל הפיס ,הכולל את פרטיו האישיים ,ובו הוא
מתחייב לקיים את המעורבות החברתית בבי"ס ,בהיקף הנדרש .מי שלא יקיים את התחייבותו זו,
לא יקבל את המלגה ,הניתנת רק בתום שנת הפעילות.



סטודנט שמקבל בשנה זו מלגה ממפעל הפיס במסגרת אחרת ,לא יהיה זכאי למלגה נוספת ממפעל
הפיס במסגרת תכנית ההכשרה להוראה.

א .מלגה מותנית ממשרד החינוך בסך ₪ 11,500
כל סטודנט שתאושר השתתפותו בתכנית ואינו מורה בפועל ,יקבל מלגה מותנית ממשרד החינוך ,בסך
 .₪ 11,500כל מקבלי מלגה מותנית זו מתחייבים לסיים את לימודיהם לתואר ולתעודת הוראה ולעבוד
במערכת החינוך ,בתום לימודיהם ולאחר זכאותם לתואר ולתעודת ההוראה ,במשך שנתיים ,בהיקף 2/3
משרה לפחות בכל שנה .שנת הסטאז' יכולה להיחשב לאחת משתי שנות המחויבות.


השיבוץ לעבודה במערכת החינוך ,לאחר סיום הלימודים ,יהיה בבתי ספר בהתאם לצרכים של
מערכת החינוך ,שאושרו ע"י המפקח המרכז (מפמ"ר) הממונה על הוראת כל אחד מתחומי הדעת
שכלולים בתכנית.



המלגות המתונות מטעם משרד החינוך יוענקו לסטודנטים על פי רשימה שתתקבל
מהאוניברסיטאות ,לאחר אישור המפמ"ר הממונה על הוראת כל אחד מתחומי הדעת שכלולים
בתכנית.



המלגה המותנית של משרד החינוך תוענק לסטודנטים במהלך סמסטר ב' בשנת הלימודים תשע"ז.



ביצוע העברת המלגה המותנית נעשה ע"י הבנק .על הסטודנט לחתום על כתב התחייבות עם הבנק,
לעמוד בתנאי המלגה.



סטודנט שעמד בהתחייבות המלגה המותנית ,כלומר :סיים את לימודיו ,זכאי לתואר ותעודת הוראה
והשלים  2שנות הוראה במערכת ,בהיקף  2/3משרה לפחות ,המלגה המותנית שקיבל ,תהפוך למענק.
אם לא עמד בהתחייבויות ,תהפוך המלגה המותנית להלוואה בנקאית ,אותה יהיה על הסטודנט
להחזיר לבנק ,בתנאים שפורטו בכתב ההתחייבות.
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ב .מורים בפועל ,שהשתתפותם בתכנית אושרה ע"י המפמ"ר הממונה על הוראת התחום ,יקבלו החזר שכר
לימוד ,בהתאם להנחיות ולאישור האגף לפיתוח מקצועי.
מורים בפועל אשר קיבלו את אישור האגף לפיתוח מקצועי להחזר שכר הלימוד ,יהיו זכאים גם למלגה
של מפעל הפיס .מורים אלה אינם זכאים למלגה מותנית של משרד החינוך.
סטודנטים המעוניינים בתכנית ימלאו את פרטיהם בטופס המצ"ב וישלחו אל _______________________
עד ליום ___________________________

בכבוד רב
___________________

בקשה לקבלת מלגה של מפעל הפיס ומשרד החינוך למתכשרים להוראת מתמטיקה ,פיסיקה ,כימיה ואנגלית
לסטודנטים הלומדים לתואר אקדמי
שם הסטודנט:
תעודת זהות מס':
כתובת דוא"ל:
טלפון נייד:
תחום הלימודים האקדמאיים:
שנת הלימודים האקדמאיים:
תחום מבוקש להכשרה להוראה:
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