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 2020ספטמבר  15
 כ"ו אלול תש"פ

 מבחנים למתן תמיכות של משרד העבודה , הרווחה והשירותים החברתיים

 ובמדע )מה"ט(המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה 

 לסטודנטים מהמגזר החרדי הלומדים לתואר הנדסאי לשנת הלימודים תשפ"א

 

ובאישור היועצת המשפטית למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )להלן:  6.2בהתאם להוראת תכ"ם 

"(, להלן מבחנים למתן תמיכות של המשרד לסטודנטים מהמגזר החרדי הלומדים במכללות שהוכרו על המשרד"

"( והעומדים בדרישות המבחניםידי מה"ט במסלולים הקבועים במבחנים אלה לשנת הלימודים תשפ"א )להלן גם: "

 המבחנים כדלהלן: 

 כללי: .1

 פי שיקולים ענייניים בלבד. התמיכות לפי המבחנים יינתנו לזכאים באופן שוויוני ועל .1.1

 במבחנים אלו יהיו למונחים הבאים משמעויות כדלהלן: .1.2

 הגדרות:

 "מבוא לתמיכות בגופים אחרים"; 6.2.1כהגדרתה בהוראת תכ"ם מס'  –" ועדת תמיכות"

 ; 2012-חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג –" חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים"

  ;למבחנים אלו 4.3או 4.2מדים בתנאים המנויים בסעיף מי שעו –" ת\חרדי"

ה \ה למכללה, לצורך בדיקת התאמתו\ת ללימודים טרם קבלתו\מבדק הנערך למועמד –" מבחן התאמה"

 ללימודים במסלול הכשרת הנדסאים, כגון: מבחן פסיכוטכני או פסיכומטרי או מבחנים מקבילים למבחנים אלו; 

ות לקבלת תעודת הנדסאי \ות במכללות מוכרות הלומדים\המיועדת לסטודנטים הכשרה –" לימודי הנדסאות"

 כהגדרתה בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים; 

מגמת משנה  –ות מגמת הנדסה אזרחית \הכשרה המיועדת לבוגרי –" לימודי המשך במגמת הנדסה אזרחית"

מגמת משנה  –ים במגמת הנדסה אזרחית ניהול הבניה, העומדים בקריטריונים לפי נהלי מה"ט להמשך לימוד

 תכנון מבנים; 

מסגרת לימודית המאפשרת השגת תנאי הקבלה הנדרשים על ידי מה"ט למסלולי ההכשרה  – "מכינה טכנולוגית"

 ידי מה"ט.-לקבלת תעודת הנדסאי במכללות טכנולוגיות המוכרות על

מבוגרים כהגדרתה בחוק ההנדסאים מכללה טכנולוגית מוכרת להכשרת  –" מכללה מוכרת"או " מכללה"

 והטכנאים המוסמכים;
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חרדי שעומד בתנאי הסף ולומד במכינה טכנולוגית, אשר ועדת התמיכות  – "סטודנט זכאי במכינה טכנולוגית"

 אישרה לפי בקשה שהגיש כי הוא עומד בתנאי מבחנים אלו;

ת לימודי הנדסאות, אשר ועדת \ולומד ת בתנאי הסף\ת שעומד\חרדי – "ת ללימודי הנדסאות\ית זכאי\סטודנט"

 ת בתנאי מבחנים אלו;\היא עומד\ה כי הוא\התמיכות אישרה לפי בקשה שהגיש

ת לימודי \ת בתנאי הסף ולומד\ת שעומד\חרדי – "ת ללימודי המשך במגמת הנדסה אזרחית\ית זכאי\סטודנט"

ת בתנאי \ה כי הוא/היא עומד\המשך במגמת הנדסה אזרחית, אשר ועדת התמיכות אישרה לפי בקשה שהגיש

 מבחנים אלו;

סטודנט שאושר בעבר על ידי ועדת תמיכות לקבלת תמיכה בגין  –" סטודנט זכאי בוגר מכינה טכנולוגית"

ה בתנאים \כה בלימודי הנדסאות בכפוף לעמידתו\ה במכינה טכנולוגית וקיבל אותה בפועל, וממשיך\לימודיו

 הנדרשים על פי נהלי מה"ט;

מה בהצלחה מכינה טכנולוגית או שנה א' או שנה ב' בלימודי \ית שסיים\סטודנט – ה"\ית ממשיכ\"סטודנט

 ה בשנה מתקדמת יותר;\כה את לימודיו\הנדסאות וממשיך

גובה שכר הלימוד בהתאם לשנת הלימוד בתקופת ההכשרה ומסלול הלימודים, וכן  –"שכר לימוד ושונות"

)שכ"ל ותשלומים  05-4-50ידי המכללה בהתאם לחוזר מנהל מה"ט תשלומים אחרים המאושרים לגבייה על 

 אחרים(, כנוסחו המאושר מעת לעת, המפורסם באתר האינטרנט של המשרד;

התקופה במהלכה מתקיימים בפועל הלימודים במסלולי ההכשרה השונים כפי שנקבע על ידי  –" שנת לימודים"

 מה"ט;

מסלול  \תכנית בה לומד הסטודנט באחד המסלולים הבאים: מכינה טכנולוגית  –" תכנית לימודים בהיקף מלא"

 לימודי המשך במגמת הנדסה אזרחית. \מסלול יום ארוך  \מסלול משולב תלת שנתי  \יום דו שנתי 

 התקופה שאושרה לתמיכה בעבור מועמד שנמצא זכאי על ידי ועדת התמיכות. –"תקופת הזכאות לתמיכה" 

שנתיים עבור מסלול  -התקופה שהוגדרה על ידי מה"ט ללימודים: בגין לימודי הנדסאות  –" ההכשרהתקופת "

עד שנה; בלימודי  –יום, שלוש שנים עבור מסלול משולב ושנתיים וחצי עבור מסלול יום ארוך; במכינה טכנולוגית 

 סמסטר אחד;  –המשך במגמת הנדסה אזרחית 

 לתמיכה מותנים בתקצוב התקנה על ידי משרד האוצר הודעות ואישורים, קביעת הנתמכים .1.3

 מטרת התמיכה: .2

אשר שיעור התעסוקה בקרבם הינו נמוך באופן משמעותי משיעור )לעודד שילובם של גברים חרדיים  .2.1

בלימודי הנדסאות במכללות שמוכרות על ( התעסוקה של גברים חילוניים ומהנמוכים בכלל האוכלוסייה

וזאת על מנת להגדיל את סיכוייהם להשתלב בשוק העבודה , תמיכה מהמדינהט באמצעות מתן "ידי מה

 2020-2010במקצועות ההנדסאות ולהעלות את שיעור התעסוקה שלהם בהתאם ליעדי תעסוקה לשנים 

וכן לסייע לגברים חרדיים להשתלב בשוק , 15.7.2010מיום  1994' כפי שנקבעו בהחלטת ממשלה מס
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לה בדבר שילוב חרדים ובני מיעוטים בשירות הצבאי והאזרחי לצורך העבודה בהתאם להחלטת ממש

מיום  638' החלטת ממשלה מס)שילובם בשוק העבודה וליצירת שוויון בנטל הביטחוני והכלכלי 

' החלטת ממשלה מס)והחלטת ממשלה בדבר קידום השירות הצבאי והאזרחי במגזר החרדי ( 28.7.2013

  (.9.1.2011מיום  2698

יוון במקצועות ההכשרה בקרב נשים חרדיות המעוניינות בלימודי הנדסאות )במסגרת תכנית לעודד ג .2.2

 פיילוט(.

 תקנה תקציבית:  .3

 .36-42-01-41הכשרת הנדסאים וטכנאים"  -" חרדים 

 תנאי סף לזכאות לתמיכה: .4

התנאים הבאים )להלן:  בכלת \ת להגיש רק מי שעומד\בקשה למתן תמיכה על פי מבחנים אלו רשאי

 "( )למעט התנאים המיועדים למגדר מסוים(:המבקש"

 ת קבע בישראל;\ת או תושב\ית ישראלי\אזרח .4.1

 'גבר חרדי' אשר עומד באחת או יותר מההגדרות הבאות:  .4.2

הם מוסדות לימוד המיועדים למגזר החרדי  18מקומות הלימוד שלו או של ילדיו עד גיל  .4.2.1

 : ובפרט, ידי משרד החינוךשרישיונותיהם מוסדרים על 

 מוסדות מן הזרם הממלכתי חרדי  -

 מוסדות מוכרים שאינם רשמיים  -

 "פטור"מוסדות מסוג  -

 ד"מוסדות מזרם חב -

 ;למד בישיבה קטנה -

מלגת לימודים ועידוד "ל, למשך שנה מלאה אחת לפחות, היה זכאי בחמש השנים האחרונות .4.2.2

מכוח מבחני (, נקראה הבטחת הכנסה לאברכיםאשר בעבר " )השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה

 ;תמיכה שמפרסם משרד החינוך

בשל  1986-ו"התשמ[, נוסח משולב]קיבל פטור משירות צבאי בהתאם לחוק שירות ביטחון  .4.2.3

 ;השתייכותו לאוכלוסייה החרדית

 . אזרחי\גבר אשר יכול היה לקבל פטור משירות צבאי כאמור אולם בחר לבצע שירות צבאי .4.2.4

 .להלן. 4.3דרת כחרדית על פי סעיף אשתו מוג .4.2.5

 : 'אישה חרדית' אשר עומדת באחת או יותר מן ההגדרות הבאות .4.3

הם מוסדות לימוד המיועדים למגזר החרדי  18מקומות הלימוד שלה או של ילדיה עד גיל  .4.3.1

 : ובפרט, שרישיונותיהם מוסדרים על ידי משרד החינוך

 מוסדות מן הזרם הממלכתי חרדי  -

 מוסדות מוכרים שאינם רשמיים  -

 "פטור"מוסדות מסוג  -

 ד "מוסדות מזרם חב -
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 לעיל .4.2בעלה מוגדר כגבר חרדי על פי סעיף  .4.3.2

 למדה בסמינר חרדי .4.3.3

בנוסף, עבור אישה חרדית בלבד: התקבלה ומבקשת ללמוד במסגרת לימודי הנדסאות במגמה שאינה  .4.4

 אחת מן הבאות: 

 תוכנה .4.4.1

 אדריכלות ועיצוב פנים .4.4.2

 דיהעיצוב מ .4.4.3

 מכינה טכנולוגית .4.4.4

 מכשור רפואי .4.4.5

ה ללימודים במכינה טכנולוגית, ללימודי הנדסאות או ללימודי המשך במגמת הנדסה אזרחית \התקבל .4.5

ת באחד משני \ועומדבמכללה מוכרת בתוכנית לימודים בהיקף מלא בהתאם לכללי הקבלה של מה"ט 

 ;התנאים הבאים

 ומעלה במבחן פסיכוטכני לגבי מגמה אחת לפחות.  430בציון של  ה מבחן התאמה:\עבר .4.5.1

ית שלמדו בשנה"ל הקודמת הזכאים לציון עובר לפחות בבחינה \פטור ממבחן התאמה: סטודנט .4.5.2

 ממלכתית אחת וממשיכים בלימודיהם בשנה"ל הקרובה לשנה ב' או ג'.

ית, סיוע או תמיכה כלשהי \נטיה לקבל בהיותו סטוד\ה צפוי\ת, ואינו\ה מקבל\ת התמיכה אינ\מבקש .4.6

ה במכללה מוכרת, להוציא מענק חיילים \מתקציב המדינה בשכר הלימוד או באופן אחר בקשר ללימודיו

 משוחררים ומלגות סיוע כגון מלגות מטעם המכללה או מלגת פר"ח.

 :מסמכי החובה שיש לצרף לבקשה לתמיכה .5

 כמפורט להלן:מסמכי החובה שיש לצרף לבקשה התמיכה לסטודנט, יהיו 

לתמיכה )נספח ב'( המעיד המכללה תצרף אישור קבלה מרוכז של כלל הסטודנטים שהגישו בקשה  .5.1

שהמועמדים לתמיכה התקבלו ללימודים במכינה טכנולוגית או ללימודי הנדסאות; במידה שקבלה 

 ללימודים טרם אושרה סופית על ידי המכללה, יש לציין את הסיבה בנספח ב' בהערות; 

 ם תעודת זהות, או רישיון נהיגה או דרכון בתוקף, או תעודת חוגר )לחיילים(;צילו .5.2

 טופס הגשת בקשה לתמיכה בנוסח המצורף כנספח א' למבחנים;  .5.3

 שלעיל.  4.3. או 4.2מסמכים המוכיחים עמידה בתנאי סעיף  .5.4

 . יש לציין את שנות הלימודים בו, באישור הלימודים במוסד מסוים .5.4.1

ובו יפורטו שנות , ניתן לצרף תצהיר חתום בפני הגורמים המורשים על פי חוק, ככל שהמוסד נסגר .5.4.2

של מסמכים המעידים על נכונות , ככל הניתן, הלימודים במוסד שנסגר ומועד סגירתו תוך צירוף

 . הדברים

 אישור ציון מבחן פסיכוטכני לסטודנטים חדשים למכינה טכנולוגית או שנה א' .5.5

 :הגשת הבקשה .6

 :הבקשה לתמיכהאופן הגשת  .6.1

התקבל ללימודים או לומד , במסירה באמצעות המכללה שבה נרשם, את הבקשה ניתן להגיש .6.1.1

התאריך בו המכללה מעבירה את , במקרה זה המועד הקובע להגשת הבקשה יהיה, המבקש

 :ט באמצעות דואר אלקטרוני"הבקשות למה
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 Haredi.mahat@labor.gov.il 

 . הכל בהתאם להוראות מבחנים אלו

 :המועד האחרון להגשת הבקשה למכללה .6.2

 3.11.2020-ה, א"תשפ ט"ז חשוון ,שלישי על הבקשות לעד ליום

במידה ויוותרו , על אף האמור. תדחנה מטעם זה ללא נימוק נוסף, בקשות שיוגשו לאחר מועד זה .6.2.1

ועדת התמיכות רשאית לדון , כספים עודפים לאחר הדיון בכל בקשות התמיכה שהגיעו במועד

 .בבקשות שהגיעו לאחר המועד האחרון

שייושם על כל הבקשות  שלהלן 7י סדר הקדימויות כמפורט בסעיף "חלוקת כספי התמיכה תהיה עפ .6.2.2

 . שיוגשו עד למועד הדיון בוועדה

ששוריין לגברים חרדיים,  ככל שתיוותר יתרה תקציבית בסכום ששוריין לנשים חרדיות או בסכום .6.2.3

הבקשות, תתאפשר הסטה בין   תתקבלנה עד למועד האחרון להגשתולאחר שייבחנו כל הבקשות ש

 התקציבים המשוריינים למגדרים השונים. 

 :סדרי קדימות בחלוקת התמיכה .7

מצאה ועדת התמיכות כי התקציב המיועד לתמיכות אינו מאפשר חלוקת תמיכה לכל הסטודנטים הזכאים, 

 ידורגו הסטודנטים הזכאים בהתאם לסדר להלן:

סטודנטים ממשיכים בוגרי מכינה טכנולוגית שאושרו בשנה"ל הקודמת וממשיכים בלימודיהם למסלול  .7.1

 ההנדסאים. 

סטודנטים חדשים במכינה טכנולוגית בהתאם לגובה ציון מבחן ההתאמה שיבוצע על ידי המכללה. עדיפות  .7.2

ה ביותר ועד לגמר תינתן למועמדים שציון ההתאמה שלהם גבוה יותר )החל מהמבקש בעל הציון הגבו

 התקציב(.

מגמת משנה תכנון מבנים אשר עומדים בתנאי הקבלה  –ות ממשיכים במגמה הנדסה אזרחית \סטודנטים .7.3

הנדסאים וטכנאים מוסמכים(. ידורגו  –)תנאי קבלה ללימודים  04-4-50למגמה זו על פי חוזר מנהל מה"ט 

קש מבעל הציון הגבוה ביותר ועד לגמר לפי ממוצע ציוני מבחן הגמר הממלכתי של מה"ט )החל מהמב

 התקציב(.

ות חדשים לשנה א' ללימודי הנדסאים בהתאם לגובה ציון מבחן ההתאמה שיבוצע על ידי \סטודנטים .7.4

המכללה. עדיפות תינתן למועמדים שציון ההתאמה שלהם גבוה יותר )החל מהמבקש בעל הציון הגבוה 

 ביותר ועד לגמר התקציב(.

בשנה"ל הקודמת שלא אושרו לתמיכה וממשיכים בלימודיהם לשנה ב' או ג'. ידורגו  ות שלמדו\סטודנטים .7.5

 לפי ציון מבחן הגמר הממלכתי של מה"ט )החל ממבקש בעל הציון הגבוה ביותר ועד לגמר התקציב(. 

זכאים אשר דורגו מחוץ למסגרת המתוקצבת ייכנסו לרשימת המתנה, וככל שיתווסף  ות\סטודנטים .7.6

 תקציב, תחולק תמיכה על פי אותם סדרי קדימויות שפורטו לעיל. 

יצוין, כי לאור העובדה שבשנה"ל תשע"ט החלה לראשונה תכנית פיילוט אשר מאפשרת מתן תמיכה גם 

לנשים חרדיות אשר תדורגנה בנפרד בהתאם ₪ ל מיליון לנשים חרדיות, יוקצב גם בשנה"ל תשפ"א סך ש

 לסדרי הקדימות המפורטים לעיל ולמגבלות התקציב.

 :תקופת הלימודים המזכה בתמיכה .8
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 בכפוף לעמידה בכל תנאי מבחנים אלו, תקופת הזכאות לתמיכה בהתאם לתקופות המפורטות הבאות: 

הנדסאות )לאחר מכן במידה  ונה ללימודמשך המכינה וסמסטר א' של שנת הלימודים הראש – מכינה .8.1

 נפרדת לתמיכה בגין המשך לימודי ההנדסאות(.  שמעוניין בהמשך התמיכה, יידרש להגיש בקשה

 תמיכה על פי מבחנים אלו. תקופת ההכשרה, למעט סמסטרים שהסטודנט קיבל בגינם – לימודי הנדסאות .8.2

 סמסטר אחד.  – לימודי המשך במגמת הנדסה אזרחית .8.3

לא תאושר תמיכה עבור אותה שנת לימודים פעמיים, קרי חזרה על שנת לימודים עקב אי מעבר לשנת  .8.4

הלימודים הבאה על פי מסלול הלימודים ומגמת לימודים לא תאושר לתמיכה. למעט במקרים חריגים 

 עפ"י המלצת המכללה ואישור מה"ט וככל ויוותר תקציב לאחר שנענו כל בקשות התמיכה התקינות.

 :כיבי התמיכהר .9

ת לקבל \ת בתנאים שפורטו לעיל יהיה זכאי\היא עומד\ת שוועדת התמיכות אישרה כי הוא\זכאי ית\סטודנט

תמיכה במהלך התקופה שאושרה לתמיכה לקבלת מלגת לימודים, בכפוף לקיומו של תקציב מתאים, להמשך 

 .ה בתנאי מבחני התמיכה במשך כל התקופה האמורה ובכפוף לעמידה בדרישות המפורטות להלן\עמידתו

 מלגת הלימודים יכולה לכלול את הרכיבים הבאים: 

 שכר לימוד ושונות: .א

 אגרת רישום לבחינות גמר ממלכתיות; .ב

 תשלום עבור הנחיית פרויקט;  .ג

 אגרה עבור בחינת הגנה על פרויקט. .ד

 :פירוט רכיבי התמיכה .10

 :ושונות שכר לימוד .10.1

:למכללה בתנאים הבאיםט "ת יועברו ישירות ממה\ית זכאי\שכר לימוד ושונות של סטודנט  

ה בשנת הלימודים לבחינת גמר ממלכתית אחת לפחות במסלול ללימודי \ית ניגש\סטודנט .10.1.1

משכ"ל  100%ה \ישולם עבורו כל תנאי הקבלה במכינה הטכנולוגיתה את \הנדסאות, או השלימ

 ושונות. 

ה את תנאי הקבלה במכינה \ה לבחינת גמר ממלכתית או שלא השלימ\ית שלא ניגש\סטודנט .10.1.2

 משכר הלימוד ושונות;  70%ה \ה בלימודים, ישולם עבורו\הטכנולוגי, אך ממשיכ

שכר הלימוד ושונות שישולמו עבורו יהיו באופן יחסי  -ה \ה או שהופסקו לימודיו\ית שעזב\סטודנט .10.1.3

ור כל לתקופת לימודיו במכללה, על פי דיווח תאריך עזיבה במערכת הממוחשבת של מה"ט. עב

משכר הלימוד ושונות )לצורך החישוב, ייראו חודש נוכחות  10%חודש נוכחות של הסטודנט יועברו 

ה \ית הפסיק\לחודש לפחות. ככל שהסטודנט 15 -ית עד ל\ה הסטודנט\מלא כחודש נוכחות בו למד

מום לחודש לא תועבר עבורה השתתפות עבור שכר הלימוד בחודש זה( עד מקסי 15 -לימודים לפני ה

 משכ"ל ושונות.  70%של 

. לעיל, כדי למנוע מהמכללה לדרוש 10.1.3-. ו10.1.2יובהר, כי אין באמור בסעיפים קטנים  

תדרש לשלם את ההפרש \היא י\ית לכסות את מלוא שכר הלימוד ושונות, באופן שהוא\מהסטודנט

 בין הסכומים שהעביר המשרד לבין שכר הלימוד המלא ושונות.

רשאית לגבות מן הסטודנט משכ"ל ושונות בעבור לימודיו טרם ביצוע גמ"ח לשנת  המכללה איננה .10.1.4

 הלימודים. 
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 : אגרת רישום לבחינות גמר ממלכתיות .10.2

תמיכה עבור אגרת רישום לבחינות גמר הממלכתיות, תהיה בהתאם למספר הבחינות הנדרשות  .10.2.1

יועבר למכללה ישירות כשפי שקבוע בתוכנית הלימודים שאושרה ע"י מה"ט אליהן ניגש המבקש, 

 ממה"ט

ה \ת פעם נוספת, בין אם נכשל\ה המבקש\התשלום לא יינתן עבור בחינה ממלכתית אליה נרשם .10.2.2

 ובין אם נעשה הדבר לצורך שיפור ציון. 

חודשים ממועד סיום הלימודים במכינה טכנולוגית או עד  12תקופת הזכאות לקבלת התשלום עד  .10.2.3

ההכשרה בלימודי הנדסאות, לרבות לימודי המשך במגמת חודשים ממועד סיום תקופת  24תום 

 הנדסה אזרחית.

 : תשלום עבור הנחיית פרויקט גמר .10.3

סטודנטים זכאים ללימודי הנדסאות וללימודי המשך במגמת הנדסה אזרחית יהיו זכאים לתשלום 

בתשלום הנחיית  )"השתתפות מה"ט 11-4-53עבור הנחיית הפרויקט על פי חוזר מנהל מה"ט 

 פרויקט גמר ותקצוב המכללות"( בכפוף לעמידה בתנאי החוזר ובשינויים הבאים: 

יקבלו את מלוא התשלום עבור הנחיית הפרויקט )ולא רק את השתתפות מה"ט בהם( ולא יידרשו  .10.3.1

להשלים מכיסם. זאת, ללא קשר למועד ההגנות אליו ניגשו, ובתנאי שנבחנו במהלך השנתיים 

 העוקבות שלאחר סיום תקופת ההכשרה.  הקלנדריות

ית שימצא זכאי לכך לפי תנאי החוזר והשינויים \התשלום יועבר ישירות למכללה עבור סטודנט  .10.3.2

 בסעיף זה. 

חודשים ממועד סיום תקופת  24תקופת הזכאות לתמיכה עבור הנחיית פרויקט גמר הינה עד תום  .10.3.3

 ההכשרה במסלול הנדסאים.

לום הנחיית פרויקט גמר אם הסטודנט הזכאי לתמיכה נרשם להגנה על לא תינתן תמיכה עבור תש .10.3.4

 .בין אם נכשל בה בעבר ובין אם נעשה הדבר לצורך שיפור ציון, פרויקט פעם נוספת

 :תשלום עבור בחינת הגנה על פרויקט .10.4

תשלום עבור בחינת הגנה על פרויקט תעשה באופן של אי חיוב המכללה בהעברת התשלום עבור  .10.4.1

 הגנה על פרויקט גמר למה"ט . 

ית הזכאי לתמיכה \יודגש, כי לא תינתן תמיכה עבור בחינת הגנה על פרויקט גמר אם הסטודנט .10.4.2

 דבר לצורך שיפור ציון. נרשם להגנה על פרויקט פעם נוספת, בין אם נכשל בה בעבר ובין אם נעשה ה

חודשים ממועד סיום תקופת  24תקופת הזכאות תמיכה עבור הגנה על פרויקט גמר הינה עד תום  .10.4.3

 ההכשרה. 

"שכר לימוד ושונות" לא יעלה על  10מובהר, כי התשלום בעד הרכיבים המפורטים לעיל בסעיף  .10.4.4

)שכ"ל ותשלומים  05-4-50ית לשלם בהתאם לחוזר מנהל מה"ט \הסכומים אותם נדרש סטודנט

 אחרים( לגבי אותם רכיבים.

 :הוראות כלליות .11

ת לתמיכה מכוח מבחנים אלו מכאן \תהיה זכאי \ה הופסקו לא י\ית שלימודיו\סטודנטהפסקת לימודים:  .11.1

באופן מידי.  ת להודיע על כך למכללה לממונה על קידום אוכלוסיות מיוחדות במה"ט\יא נדרש\ולהבא, והוא

 בנוסף, נדרשת המכללה לדווח אחת לחודש על עזיבת לימודים ככל והיו.
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, בתוך לא רצופיםימי לימודים  45או מעל  רצופיםימי לימודים  15יובהר כי היעדרות של מעל  .11.1.1

 סמסטר תיחשב להפסקת לימודים.

ית מלימודים \על אף האמור בסעיף הקודם, לא תיחשב להפסקת לימודים, היעדרות של הסטודנט .11.1.2

ה להשלים את החובות הלימודיים, בשל מחלה קשה שלו או של בן \בסמסטר אחד בו נבצר ממנו

משפחה מדרגה ראשונה המגובה באישורים רפואיים, או בשל שירות מילואים, וכן במקרים 

ת, ובלבד שהתקבל לכך אישור מנהלת \מוצדקים חריגים אחרים שאינם בשליטתו של המבקש

ימים רצופים. במקרה של  45מטעמה ושמשך ההיעדרות כאמור אינו עולה על  מה"ט או מי

היעדרות שנמצאה מוצדקת ושאושרה ע"י מנהלת מה"ט, תשולם התמיכה גם עבור תקופת 

 ימים רצופים תחשב להפסקת לימודים.  45-ההיעדרות המאושרת. היעדרות של מעבר ל

ית לפי \ידי המכללה או על ידי הסטודנטבמידה ולא דווח על נשירה או הפסקת לימודים על  .11.1.3

הכללים שהוגדרו במבחנים אלו, תוך הפרת דרישת הדיווח, יפעל המשרד להחזרת הכספים 

הייתה בפועל בהפסקת לימודים, וכן יהיה רשאי \ית היה\ששולמו עבור התקופה שבה הסטודנט

ה לתשלומים \ולבטל את ההכרה בסטודנט זה כ"סטודנט זכאי" ובהתאם לכך לבטל את זכאות

 עתידיים כלשהם המבוצעים מכוח מבחנים אלו. 

 אישור התמיכה על פי מבחנים אלו כפוף למגבלת התקציב ותשלומה מותנה בקיומו של תקציב מתאים.  .11.2

הזכאות לתמיכה על פי מבחנים אלו מותנית בהתקיימות כל התנאים המפורטים במבחנים אצל מבקש  .11.3

י מתנאי המבחנים חדל להתקיים במבקש או שלא התקיים בו התמיכה. במידה שמצא המשרד כי תנא

לכתחילה, יפסיק המשרד את תשלום התמיכה, ויהיה זכאי לדרוש השבת סכומים ששולמו, אם התברר כי 

 שולמו עבור תקופה בה לא התקיימו תנאי המבחנים.

ת במועד ובתנאים ית להחזיר כספים אלה למשרד, וזא\במקרה שבו שולמה תמיכה בטעות, יחויב הסטודנט .11.4

 שייקבעו על ידי המשרד. 

במידה ובבקשה חסרים מסמכים או נפל באחד או יותר מהם פגם, המשרד שומר לעצמו את הזכות לפנות  .11.5

אין באמור, כדי לחייב את המשרד לפנות למבקשים או תיקון המידע החסר. \למי מהמבקשים להשלמת ו

 לצורך השלמת מסמכים או תיקון בקשתם. 

 רשאי להחליט על שינוי או ביטול מבחנים אלו בכל עת.המשרד  .11.6

 :פרסום באתר האינטרנט של המשרד .12

 מבחנים אלו וכל הטפסים הנחוצים להפעלתם יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד בכתובת: 

http://employment.molsa.gov.il/Publications/Subsidies/Pages/default.aspx 
 

      ______________ 

 מרדכי אלישע, הממונה על זרוע העבודה

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
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 נספח א'

המכון טופס בקשה לתמיכה לסטודנטים חרדיים הלומדים במכללה טכנולוגית שהוכרה על ידי 
 הממשלתי להכשרה טכנולוגית )מה"ט( במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 

)לפי העניין( למבחנים  4חובה לצרף לטופס בקשה זה את המסמכים המפורטים להלן, בנוסף למסמכים המנויים בסעיף 

 (:: "מסמכי החובה")להלןלפי העניין 

ללימודי מכינה טכנולוגית או הנדסאות או ללימודי המשך במגמת ה \ת התקבל\אישור קבלה מהמכללה בה המבקש (א)

תכנון מבנים בתוכנית לימודים בהיקף מלא. במידה שקבלתו ללימודים טרם אושרה סופית על ידי  -הנדסה אזרחית

 המכללה, יש לציין זאת באישור ולציין את הסיבה;

 ודת חוגר לחיילים ;, או רישיון נהיגה, או דרכון בתוקף, או תעצילום תעודת זהות (ב)

 למבחנים.  4.3-ו 4.2מסמכים המעידים על עמידה בתנאי סעיף  (ג)

 אני הח"מ, )שם מלא כפי שרשום בת.ז( ___________________________, מס' ת.ז. ________________, 

 כתובת:__________________________________, מס' טלפון/נייד: _____________________,

 _____________________דוא"ל ____

שתשולם בעת , תמיכה"( המשרד: "להלן)הרווחה והשירותים החברתיים , מבקש בזאת ממשרד העבודה  .1

 (את הסעיף הנכון מבחינתך Vסמן )לימודיי 

 במכינה טכנולוגית 

 במסלול הנדסאים 

  תכנון מבנים –הנדסה אזרחית  –במסלול הנדסאים 

 . נרשמתי והתקבלתי ללימודים במכללה  .2

 והשלם על פי הנכון לגביך(: Vסמן הסטאטוס בו אני מחזיק לעניין לימודים אחרים או הכשרה מקצועית )

  אינני מקבל ואינני צפוי לקבל מלגת לימודים או מלגה אחרת, במישרין או בעקיפין, מתקציב המדינה, בקשר עם

 הלימודים כהגדרתם לעיל.

  ולהלן פירוט תמיכות ומלגות שאקבל מכל מקור ממשלתי או אחר, לשנת הלימודים  –מקבל מלגה/סיוע/תמיכה אני

 :__________/___________ 

 

 שם המשרד/הגוף/
 המוסד התומך

 מהות התמיכה
)לדוגמה: תשלום מחייה, 

תשלום שכ"ל, מלגת הצטיינות 
 וכד'(

 סה"כ סכום התמיכה

   

מלגת פרח / או מלגה 
 אחרת מהמכללה 
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   קרן לחיילים משוחררים

 

 התחייבויות והצהרות מבקש הבקשה לתמיכה .3
 . אני מתחייב להודיע למשרד על כל הפסקה בלימודים .3.1

אני מתחייב להודיע על כך לרכז המגמה ומזכירות , היה ומסיבות שונות אני נדרש להפסיק את לימודיי .3.2

 . המכללה באופן מידי

 .הריני מצהיר בזה כי כל הנתונים שמסרתי במסגרת בקשתי לתמיכה הנם נכונים ואמתיים .3.3

וכי מסירת , ידוע לי כי אי גילוי מלא ואמתי של הנתונים יכול שיגרור נקיטת אמצעים משפטיים כנגדי .3.4

 .הצהרה שאינה נכונה עלולה לשלול באופן מידי זכותי לקבל תמיכה כאמור במבחנים

לרבות במקרה , יע למשרד על כל מקרה שיש בו כדי לשנות את מידת זכאותי לתמיכהאני מתחייב להוד .3.5

 .ובכל מקרה שבו יחול שינוי בנוגע להצהרותיי, שאקבל תשלומים מגופים ממשלתיים אחרים

 .אחזיר את הסכום שאדרש למשרד, אני מתחייב כי אם תשולם לי תמיכה שאיני זכאי לה .3.6

י כי ככל שאעביר דיווח לא נכון או לא אעדכן על שינוי בנוגע למידת ידוע ל, מבלי לגרוע מהאמור לעיל .3.7

טיפול בגופים אחרים אשר "לעניין  6.2.0.4' ם מס"יפעל המשרד כקבוע בהוראת תכ, זכאותי לתמיכה

 ".הפרו את התנאים לקבלת התמיכה

חרדי אני מתחייב לפעול בהתאם לתנאים הקבועים במבחנים למתן תמיכות לסטודנטים מהמגזר ה .3.8

 . א"ל תשפ"לשנה

 הסעיף הבא רלוונטי רק לסטודנטים הלומדים במכינה טכנולוגית בשנה"ל זו:

ידוע לי שאם אקבל תמיכה מהמשרד בשנה"ל הקרובה, היא מיועדת אך ורק ללימודי המכינה הטכנולוגית  .3.9

ולסמסטר ראשון בשנה א' בלימודי הנדסאות בלבד )בכפוף לעמידתי ביתר התנאים במבחנים למתן תמיכות 

ת לימודי לסטודנטים מהמגזר החרדי לשנה"ל תשפ"א(, והמשרד אינו מתחייב מראש להמשך התמיכה בע

 ההנדסאות. 

 זה שמי, זו חתימתי, ותוכן הבקשה דלעיל אמת. .4
 

_________________ _____________________ _________________ ______________ 

 חתימה  מספר זהות   שם מלא   תאריך 
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