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 מדינת ישראל משרד התיירות

סטודנטים תמיכה של משרד התיירות ב מבחנים לחלוקת כספים לצורך

 הנרשמים ללימודי תואר ראשון ושני בתיירות במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה

 האגף להכשרה מקצועית בתיירות

 

 "תמיכה בגופים אחרים"  6.2לפי הוראת תכ"מ 

 

 –ובאישור היועץ המשפטי למשרד התיירות )להלן  6.2 בהתאם להוראת תכ"מ

לסטודנטים המשרד(, להלן המבחנים למתן תמיכות של משרד התיירות 

הנרשמים ללימודי תואר ראשון ושני בתיירות במוסדות להשכלה גבוהה 

  1המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל.

 

 37.02.08.08תקנה תקציבית 

 פרק א': כללי

 

הוראת מכוח  התמיכות( תדון בעניין הוועדה -ועדת התמיכות של המשרד )להלן  .1

 ( ובהתאם למבחנים אלה.הנוהל -)להלן  זהבהתאם לנוהל  ,6.2תכ"מ 

התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, על פי עקרונות של  .2

 סבירות ושוויון.

עדה את כל נסיבותיו של בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הוו .3

 העניין, תוך יישום שוויוני אחיד וענייני של המבחנים.

כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל  .4

 שיידרש לפי נסיבות העניין; החלטת הוועדה תהיה מנומקת.

                                                           
על המוסד להיות מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל, ועל התואר עצמו להיות גם כן מוכר ע"י המועצה  1

 להשכלה גבוהה בישראל.



 

 

חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד תיעשה בכפוף  .5

מספר כלל  לאמור במבחנים אלה ובחוק התקציב לשנת הכספים השוטפת.

 מלגות. 44יהיה: עד  2019 -2018המלגות לשנת הלימודים 

  –הגדרות  .6

 מוסד המוכר ע"י המל"ג. –" מוסד להשכלה גבוהה" 

רישום תלמידים ישראליים להשכלה גבוהה בתחום ת התמיכה הנה עידוד מטר .7

 התיירות.

רכישת הרשמה ללימודי תואר ראשון ושני בתחום התיירות והפעילות הנתמכת:  .8

ינתנו מלגות למבחנים אלה בלימודים אלה. בהתאם של אדם אקדמאית הכשרה 

לסטודנטים ישראליים הלומדים לימודי תיירות במוסדות להשכלה גבוהה 

 בישראל. 

 הלימודים יהיו במוסד ובחוג שאושרו על ידי המל"ג, בתחום התיירות בלבד. .9

 ימת המוסדות והחוגים הנתמכים מופיעה בנספח א' לנוהל זה.רש

 

 פרק ב': תנאי סף לתמיכה

 

 בקשה למתן תמיכה רשאי להגיש רק מי שמתקיימים בו כל התנאים שלהלן: .10

 . ישראלשמקום מגוריו הקבוע בישראל או תושב הוא אזרח   )א(

 מתקציב, כלשהי תמיכה או סיוע, לקבל צפוי ואינומקבל,  אינו     (ב)

  בקשר לשלם נדרש אותו הלימוד בשכר, המדינה

, חשוון 2018ללימודים אשר יחלו בחודש אוקטובר  נרשם  ( ג)

 תשע"ט 

 לקבלתטופס הבקשה הגיש בקשה לקבלת תמיכה על גבי  ( ד)

, 1/10/2018'( לא יאוחר מתאריך ב)נספח   תמיכה

   :ולבקשה צורפו המסמכים הבאים

 צילום תעודת הזהות כולל הספח לתעודה; (1)  

 בו מהמוסד הלימודי )מתוך נספח א'(אישור הרשמה  (2)   

 צוין כי המבקש התקבל ללימודים כתלמיד, הכולל את                         

  היקף שכר הלימוד אותו נדרש התלמיד לשלם בפועל.                        



 

 

( פרטי חשבון הבנק של הפונה ואישור מהבנק כי החשבון הוא 3)

 בבעלות הפונה.

" המצ"ב 2018לשנת  –מלגה  –( "טופס להגשת בקשת תמיכה 4)

 כנספח ב' לנוהל זה, מלא וחתום.

( הצהרת הפונה כי אינו מקבל תמיכה בגין שכר הלימוד אותו 5)

 נדרש לשלם בקשר )נספח ג'(. 

 

ליאת בן דוד בכתובת: יש להגיש לגב' עם כל הטפסים את הבקשה 
LiatB@tourism.gov.il 

 

 מלגת לימודיםמלגת הלימודים ותנאים למתן   פרק ג':

 

 .סכום זה כולל מע"מ אם חל₪.  8,500 –גובה הסיוע לתלמיד יהיה  .11

)להלן שה בוחנים לפחות שלו נהאשר תמ בחינהה ועדתבשלב הראשון תתכנס   .12

, אחד מהם עו"ד נציג הלשכה המשפטית, ותבדוק את "ועדת הבחינה"( –

   המרכיבים הבאים: 

 המלאים והטפסים הבקשה הגשת (א)

 אישור תשלום דמי הרשמה (ב)

 עמידה בתנאי הסף (ג)

בחינה שתמנה שלושה  ועדת לעבור חייב יהיה למלגה בשלב השני, המועמד .13

 בוחנים לפחות ותכלול שני עובדים מהאגף להכשרה מקצועית בתיירות ונציג

"ועדת הבחינה"(. ועדת הבחינה תבדוק את  -היועץ המשפטי במשרד )להלן

 מידת התאמתו של המועמד בהתאם למרכיבים הבאים:

 התחייבות הסטודנט לפעול לסיום לימודי התואר בתיירות אליו נרשם 

 היתכנות לסיום לימודיו והמשך עבודה בתחום התיירות בישראל 

 ניסיון מוכח בפיתוח מיזמי תיירות 

  מסמך כוונות אשר ייכתב ע"י מבקש המלגה בו יצהיר על כוונותיו

 להתפתח בתחום התיירות.
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  תיקוןבחוק עידוד נשים בעסקים בבחינת המועמד הועדה תתחשב( 

א לחוק 5בישראל עפ"י סעיף וכן באוכלוסיות הגיוון  (2002 -תשס"ג 15מס' 

 נציבות שירות המדינה.

בחתימת בות לזכאות יכתב התחיאישור המלגה למבקש, יעשה באמצעות  .14

 המשרד. תמורשי החתימה מטעם המשרד ובכללם חשב

תשלום התמיכה יהיה כנגד הצגת אישורים על תשלום שכר הלימוד הנדרש  .15

, ובשתי פעימות: האחת, בתחילת שנת ידי מוסד הלימודים עד לאותו מועדעל 

 הלימודים והשנייה, עם סיום שנת הלימודים הראשונה.

 ום מלגת הלימודים, כאמור בסעיפיםיהיה רשאי להפסיק את תשלהמשרד  .16

בכל עת, אם נמצא כי המבקש אינו עומד עוד בתנאי הזכאות   לפרק זה 17עד  12

לפי מבחנים אלו, ויהיה זכאי לדרוש השבת סכומים ששולמו, אם התברר כי 

 שולמו עבור תקופה בה לא התקיימו תנאי הזכאות.

השבת הסכומים ששולמו, אם לא יעמוד מקבל המשרד יהיה רשאי לדרוש  .17

סעיף זה לא יחול במקרה בו הוכיח מקבל  לעיל. 14 סעיף התמיכה בתנאי

 התמיכה כי התנאי לא התקיים בשל כוח עליון.

תנאי הסף וועדת  ;. העברת המלגה למבקש אשר עבר את כל השלבים18

 , לחשבונו.15תשלומים כאמור בסעיף  2-הבחינה, תתבצע ב

 

            

          אמיר הלוי 

 מנהל כללי משרד התיירות  

 

 

 הערה: נוהל זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

 

 



 

 

רשימת המוסדות והתארים המוכרים הרלוונטיים למלגה זו, ומספר נספח א': 

 המלגות

 

 מספר המלגות שם החוג שם הפקולטה שם המוסד

  -האוניברסיטה העברית
 קמפוס רחובות

 הפקולטה לחקלאות מזון 
 וסביבה

 BAתואר 

ניהול מלונאות משאבי מזון 
 ותיירות

5 BA 
 

 הפקולטה למדעי החברה  המכללה האקדמית כינרת
 והרוח

  BA, MAתואר 

 ניהול תיירות ומלונאות

5 BA 
3 MA 

 הפקולטה למדעי החברה אוניברסיטת חיפה

  MAתואר 

 –ולימודי סביבה גיאוגרפיה 
 תכנון התמחות ב

 ופיתוח משאבי תיירות

3 MA 

 המכללה האקדמית הדסה
 בית הספר הבינתחומי 

 לחברה וקהילה

 BAתואר 

 –החוג לניהול ארגוני שירות 
 התמחות בניהול מערכות

 תיירות

5 BA 
 

 הפקולטה למדעי החברה המכללה האקדמית אשקלון
 BAתואר 

 לימודי תיירות

5 BA 
 

 אוניברסיטת בן גוריון 
 בבאר שבע

 הפקולטה לניהול
  BA, MAתואר 

 ניהול מלונאות ותיירות

5 BA 
3 MA 

  -אוניברסיטת בן גוריון
 קמפוס אילת

 הפקולטה לניהול
  BAתואר 

 ניהול מלונאות ותיירות

5 BA 
 

 39 מספר המלגות שיינתנו

 

 ניתנות רק למוסדות שבהם מתקיימים מסלולים אלו . MA* מלגות לתואר 
 

 



 

 

 : טופס בקשת תמיכה נספח ב'

 

  

 2018לשנת  –מלגה  – סים להגשת בקשת תמיכהפט

 

 

 שם המבקש: ____________________      

                   ___מס' תעודת זהות: _____________      

 טל'/נייד:_______________________      

 מייל:__________________________      

 _: _________________מוסד הלימוד      

 התואר: ___________      

 ______________ מס' בקשה בחשבות:      

 

 )למילוי על ידי המשרד(      

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרט -בגופים אחרים  שם הטופס:  טפסי בסיס לקבלת תמיכה

 6.2.2מספר הוראה:  פרק ראשי: תמיכות

 6.2.2.5מספר טופס: ט. פרק משני:  תמיכות מתקציב המדינה בגופים אחרים

 

 

 חותמת התקבל ביחידה



 

 

 רשימת מסמכים שיש לצרף לבקשה

 

 חובה להקפיד על מילוי כל הסעיפים בטופס הבקשה ולצרף את כל הנספחים המפורטים.

 

 המסמכים הנדרשים הינם מסמכי חובה לכל פרט המבקש תמיכה 

 

 מסמכי ייסוד:

 כתובת מגורים. ובו הזהותספח תעודת כולל  צילום תעודת זהות .1
 בציון מספר חשבון אליו תועבר התמיכה. *פונהפרטי חשבון הבנק של ה .2
 אישור מהבנק בו מתנהל חשבון הבנק המאשר כי חשבון הבנק בבעלות הפרט. .3
 

 מסמכים לבקשת תמיכה: יצורף לכל בקשת תמיכה לתקנה 

 .חתוםזה טופס בקשה  .4
 .מכתב הנמקה לבקשה .5
ממוסד הלימוד )המופיע בנספח א'(, בו מצויין כי המבקש התקבל ללימודים כסטודנט, אישור  .6

וכולל את היקף שכר הלימוד אותו נדרש התלמיד לשלם ואת תאריך תחילת הלימודים לתואר 
 זה.

 הצהרת מבקש התמיכה כי אינו מקבל תמיכה בגין אותה פעילות מגוף אחר. .7
 קורות חיים של המבקש. .8
 במידה ורלוונטי. –שה אישור עוסק מור .9
  

כמו כן הריני  החתום מטה מצהיר בזאת, כי כל האמור לעיל נכון לפי מידת ידיעתי ואמונתי. י, אנ

  אפעל לסיים את לימודי התואר בתחום התיירות.מצהיר כי 

 תאריך: _______________

________________________                     _______________________ 

 חתימתו              שם מבקש התמיכה                                                        

 

 tourism.gov.ilLiatB@בכתובת הבאה:  ליאת בן דודהבקשה יש להגיש לגב'  את   

עוד פרטים או מסמכים כפי שתמצא וועדת התמיכות רשאית לדרוש מכל גורם המבקש תמיכה, 

 לנכון לצורך הדיון בבקשה.

 הבקשה נבדקה ואושרה ע"י: -לשימוש המשרד 

 

 

 

 

 

 

 יחידה מקצועית: _______________

 שם מלא: ____________________

 חתימה: _____________________

 תאריך מילוי הטופס: _____________
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 תמיכה כפלהיעדר ספח ג' : הצהרה על נ

 

 

קיבלתי ולא אקבל תמיכה כלשהי מתקציב המדינה  לא כי בזאת מצהיר הנני           

 לתואר בתחום התיירות.לצורך לימודים 

 

הנני מקבל תמיכה ע"ס _____________   מהגוף הנ"ל:    

________________ 

 

 

 :על החתום

 

 

 

_______________          _______________            _______________ 

 חתימה                            ת"ז   מס'                                     שם          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


