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 "ו אייר תש"פכ

 2020מאי  20
 

 נה"ל תשפ"אש -ללומדים במוסדות להכשרת עובדי הוראה  מלגות מפעל הפיס
 בכל מקום שנכתב בחוזר זה בלשון זכר הכוונה היא גם לנקבה

 מבוא    

משרד החינוך בשיתוף עם מפעל הפיס, ממשיכים בתכנית הענקת מלגות לסטודנטים הלומדים במכללות 
נוך, או באוניברסיטאות, המתמחים בהוראת מקצועות הנדרשים למערכת החינוך, או האקדמיות לחי

 בתכנית ייחודית,  כפי שיפורט להלן. 

סטודנטים איכותיים להוראה בבתי ספר באזורי הפריפריה  הכשירלומטרת התכנית היא לגייס 
ערים בחברה הגאוגרפית ו/או החברתית, כדי להעלות  את הישגי התלמידים ולתרום לצמצום פ

 הישראלית. 

הקצאת מספר המלגות לכל מוסד ולכל התמחות תעשה לאחר קבלת הנתונים לגבי הביקוש מכל 
 המוסדות, בכפוף לצורכי מערכת החינוך.

 מותנית ממשרד החינוך. מלגת מפעל הפיס מחייבת קבלת הלוואה  קבלת

 תנאי ההלוואה המותנית ניתן לראות בחוזר המערך המסייע תשפ"א.

 

 המקצועות והתכניות הייחודיות הנכללים בתכנית המלגות בשנה"ל תשפ"א .1
 

 מקצועות/התמחויות :  .א

  ,מדעים, מדע וטכנולוגיה, במסלול חטיבת ביניים/חטיבה עליונה: מתמטיקה, לשון
, גיאוגרפיה, תנ"ך )לחינוך הממלכתי הכללי פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי המחשב

  בלבד(

 מוסיקהתמסלולי:  אנגלי-בין , 

  עה, הוראה כוללת. לשון והבהגיל הרך:  -מסלול יסודי 
 

 התכניות הייחודיות:  .ב

   תכנית המצוינים  -רג"ב 

 M.Teach - רק סטודנטים  –ל הסטודנטים בכל ההתמחויות; שנה ב' כ -נה א'ש
 בהתמחויות שפורטו לעיל במסלול חט"ב וחט"ע

 הנדסאים להוראה  

 צוות  

 תכניות טראמפ 

 מכון ויצמן; תכנית ממונה על השכרחודיות למדעיםתכניות יי : 

 מהיי טק להוראה 

 משותפות עם רשויות מקומיות ,תכניות הסבת אקדמאים להוראה 

 נחשונים 

 נחשולים 
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 תנאי סף לסטודנטים מבקשי המלגה .2

 הסטודנטים  מבקשי מלגת מפעל הפיס צריכים לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן.

 : קדמית לחינוך/באוניברסיטה באחת מהתכניות הבאותלומדים במכללה א .א

  תואר ראשון משולב תעודת הוראה(B.Ed.)  או תואר ראשון ולימודי הוראה
 )באוניברסיטאות עדיפות לסטודנטים בשנת לימודיהם השלישית(. 

 ( תואר שני משולב תעודת הוראהM.Teach. ) 

 לבעלי תואר אקדמי.  בלבד, תעודת הוראה 

 

בעלי ציונים בתעודת הבגרות/בלימודי מבקשי המלגות צריכים להיות  שים:ציונים נדר .ב
לגבי כל התמחות,  כמפורטהתואר האקדמי, ברכיבי המבחן הפסיכומטרי ובדרישות האחרות, 

 : "ציונים ודרישות בהתמחויות נדרשות"1בטבלה 
 

המותנית תנאי ההלוואה את   קבלת מלגת מפעל הפיס מחייבת  גם נטילת הלוואה מותנית. .ג
גובה ההלוואה המותנית ומספר ההלוואות בכל  ניתן לראות בחוזר המערך המסייע תשפ"א.

: סטודנט הלומד במכללה אקדמית לחינוך, או למען הסר ספקתכנית כמפורט בטבלה ב'. 
באוניברסיטה, שאינו זכאי, או אינו מעוניין לקבל הלוואה מותנית, אינו זכאי לקבל מלגת 

  מפעל הפיס.
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 ודרישות בהתמחויות הנדרשות" *: "ציונים1טבלה 

             

 

 הציון / מספר יח"ל הנדרשים הם המינימום )"לפחות"( *

 

 

 

 

 

 ציוני בגרות/  תכנית מסלול ההתמחות

 תחום תואר וממוצע 

 ציון רכיב 

 פסיכומטרי 

 דרישות 

 נוספות

  /134רכיב אנגלית  90יח"ל ציון  5 תואר ראשון ותעודת הוראה גילי-רב אנגלית

 /134-אמי"ר

 234אמי"רם 

 בחן שליטהמ

 באנגלית

  דבורה 

 )יתקיים במוסד המכשיר(

            תואר אקדמי בשפה/ספרות אנגלית.  תעודת הוראה בלבד גילי-רב
 80ממוצע 

      - 

 .M.Teach על יסודי

 

 

 

           תואר אקדמי בשפה/ספרות אנגלית, 
 . 80ממוצע 

      - 

           תואר אקדמי בתחום שאינו אנגלית. 
 90ממוצע 

  /134רכיב אנגלית 

 /134-אמי"ר

 234אמי"רם 

  מתמטיקה  

 

 יסודי-על

 חד חוגי

 תואר ראשון ותעודת הוראה

 

  110 -רכיב חשיבה כמותית  85יח"ל ציון  5

M.Teach. 

 תעודת הוראה בלבד

 באחד המקצועות:    .B.Sc./ B.Aתואר אקדמי  

        מתמטיקה, פיסיקה, מחשבים, הנדסת
חשמל, הנדסת מחשבים, הנדסת 

  .אווירונאוטיקה

 . 80  ממוצע

  

  100-רכיב חשיבה מילולית 90יח"ל , ציון  2 תואר ראשון ותעודת הוראה יסודי-על לשון

M.Teach. 

 תעודת הוראה בלבד

 תואר אקדמי  לשון/בלשנות

 80ממוצע 

  

הנדסות עתירות פיסיקה:  ,פיסיקה, גיאופיסיקה  :באחד החוגים .B.Sc אקדמי תואר תעודת הוראה בלבד יסודי-על פיסיקה
 . לבעליתאווירונאוטי האופטיקה, הנדס-אלקטרו האלקטרוניקה, הנדס-מיקרואלקטרוניקה//חשמל

נדרשות  - תואר אקדמי בחוגים: הנדסת מכונות, הנדסת חומרים, הנדסת בניין, הנדסה כימית, כימיה
 .80סיקה. ממוצע לימודי התואר השלמות שיתואמו עם המפמ"ר לפי

 תכניות 

 ייחודיות 

 ב1שבסעיף 

 לשנה"ל תשפ"א.   ייחודית עמידה בכל תנאי הקבלה  שנקבעו לכל תכנית
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 לוואות מותנות ומלגות מפעל הפיס לשנה"ל תשפ"אה - 'טבלה ב

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מקסימום לוואות מותנותה התכנית
 הלוואות

 מלגות  מפעל הפיס
 
 

 ממשיכים חדשים

מצטיינים בפריפריה 
למקצועות נדרשים       

(B.Ed.) 

 3 5,800 5,800 רג"ב

5,000/10,000 
 על פי בחירת 

 הסטודנט

 3 5,800 5,800 מדעים, כימיה, פיסיקה, ביולוגיה

הסבת אקדמאים      
 למקצועות נדרשים

        מתמטיקה, אנגלית, מדעים: כימיה, פיסיקה, 
לשון, מוסיקה, תנ"ך ותרבות ישראל )לא  ,ביולוגיה
 לממ"ד(

5,800    1 

 תואר שני בהוראה 
M .Teach 

 שנה א :בכל תחומי הדעת
            אנגלית, מתמטיקה, לשון, פיסיקה, כימיה,שנה ב':

   לכתי , למגזר הממ ביולוגיה, מדעים, מדעי המחשב
הכללי בלבד: מקרא/תנ"ך, מחשבת ישראל ותרבות 

 ישראל, תושב"ע

8,000 8,000 2 

 1  5,800 מהנדסים להוראה

5,000/10,000 
 על פי בחירת 

 הסטודנט

 1  5,800 צוות 

 2 11,500 11,500 קרן טראמפ

 2 8,000 8,000 תכנית מיוחדת להכשרה להוראת כימיה 

 1 11,500 11,500 טק להוראה-הי

 1  5,800 אמצע הדרך

 הסבת אקדמאים       
 בתכניות  מיוחדות 

 פיסיקה –מכון ויצמן 
 

5,800 
 

 
 

1 

5,000/10,000 
 על פי בחירת 

 הסטודנט

 1  11,500 תכנית הממונה על השכר  
 חוזים אישיים למקומות בעדיפות לאומית 

 
11,500  1 

        ,תכנית בשיתוף רשויות מקומיות: מתמטיקה 
 אנגלית, שון

5,800  1 

 4  8,000 נחשונים / נחשולים נחשונים /נחשולים
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 ההטבות והחובות של הסטודנטים המשתתפים בתכנית מלגות מפעל הפיס .3

מקבל על פי בחירתו. ₪,  10,000או ₪,  5,000סטודנט שתאושר זכאותו, יקבל מלגה ממפעל הפיס בסך 
 ה במעורבות חברתית במהלך השנה בה קיבל את המלגה, כלהלן:המלגה חייב בתמורת

       שעות בשנה.  40 -₪   5,000תמורת מלגה של 

      שעות בשנה.  80 -₪  10,000תמורת מלגה של 

 המעורבות החברתית .א

  ומעלה.  4ניתן לבצע את המעורבות החברתית בבית הספר,  בעדיפות לבתי ספר ברמת טיפוח
בתי ספר כאלה באזור, ניתן לפעול עם תלמידים מתקשים, בבית הספר  אם יש קושי במציאת

במוסד בו הסטודנט מבצע את ההתנסות המעשית, או בבי"ס אחר שאושר ע"י מרכז התכנית 
 . המכשיר

  המעורבות תהייה בהדרכת תלמיד/קבוצת תלמידים בתחום התמחותו של הסטודנט, עפ"י
 צורכי בית הספר. 

  למרכז התכנית במוסד המכשיר, על פעילותו  ,בכתב בתום כל סמסטרהסטודנט ימסור דיווח
 במסגרת המעורבות החברתית בביה"ס. 

 

 נוהל קבלת המלגות .ב

 לאחר דיווח על ביצוע מלוא   31/11/2021  -מלגות מפעל הפיס יוענקו בתום השנה, עד ל
הבנק המחויבות החברתית ואישור מרכז התכנית במוסד המכשיר. המלגה תועבר לחשבון 

  .האישי של הסטודנט

  הסטודנט 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. 

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

 

 להשתתף בתכנית המלגות למוסדות ההכשרה המבקשיםתנאי סף  .4
 

 לפרסם את דבר קיום המלגות  ולעודד רישום סטודנטים איכותיים לתוכנית המלגות . .א

 למנות מרכז לתכנית המלגות, שיהיה אחראי לנושאים הבאים: .ב

  הסטודנטים, יעוץ וסיוע במעורבות החברתית בה הם חייביםקשר עם 

  קשר עם בתי הספר בהם מתקיימת המעורבות החברתית 

  על תחילת ביצוע ההתנדבות של כל סטודנט שאושר לתכנית  1/1/2021דיווח עד
המלגה עבור הסטודנט עד לסיום מכסת שעות  לשריוןדיווח זה הוא תנאי המלגות. 

 ההתנדבות

 ור דיווחי הסטודנטים על מעורבותם החברתית בתום כל סמסטרריכוז ואיש 

  מפעל הפיס, על מילוי כל הנדרש מהסטודנט למשרד החינוך ולאישור העברת
 כדי שיוכל לקבל את המלגה,  1.8.2021במעורבות החברתית עד ל 

 חינוך ות"ת במשרד ה-קשר עם מרכז תכנית המלגות באגף הכשרה וקשרי מל"ג
והנתונים הנדרשים לרישום הסטודנטים המלגאים במערך והעברת הרשימות 

 משרד החינוך.הממוחשב של 
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 הליכי רישום והקצאות המלגות לכל מוסד .ג

להשתתף בתכנית המלגות, יודיעו על כך לגב' לימור  יםהמבקש מוסדות אקדמיים המכשירים להוראה
 1.11.2020 עד ליום   limorni@education.gov.ilהכשרת עו"ה, בדוא"ל   מינהל ניסני, ב

 בהצעה יש לפרט: 

  את המלגות לסטודנטים יציע המוסד המכשירמקצועות ההוראה בהם 

 מספר משוער של סטודנטים שיכולים לקבל את המלגות בכל מקצוע 

 לתכנית )שם, תפקיד, טלפון, דוא"ל( מוסד המכשיראיש הקשר של ה 
 

הקצאת מספר המלגות לכל מוסד, בחלוקה על פי תחומי ההתמחות בהוראה, תעשה לאחר קבלת הנתונים 
 מכל המוסדות ובחינתם לאור צורכי מערכת החינוך. 

 

 

 בברכה, 

 

  "ר לילי רוסוד       עדי קורסיה                                                                                 

 

 ות"ת  מנהל אגף א' תקציב מינהל עובדי הוראה                           מנהלת אגף א' הכשרה וקשרי מל"ג

 

 

 העתקים: 

 איל רם,  סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה 

 איריס וולף,  מנהלת אגף בכיר הכשרה והתמחות 

 לימור ניסני, מרכזת בכירה תקן מוסדות ותקציב עובדי הוראה 

 מפעל הפיס  ש"ואו מענקים ,מלגות מנהל ,גרניט זאר

 , רכזת מלגות מפעל הפיס מירב סונסינו

 

mailto:limorni@education.gov.il

