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מלגת תומכי הוראה בביה"ס של החופש הגדול

האם ניתן לקבל כפל מלגות הניתנות עבור מעורבות בקהילה או מקרן הסיוע של משרד
החינוך ומלגות לסיוע כלכלי אחרות?
הזכאות לקבלת מלגה הניתנת עבור פעילות בבית הספר של החופש הגדול מתאפשרת גם בנוסף לקבלת
מלגה אחרת .עם זאת ,ייתכן והגורם המנהל את המלגה שביצעת במהלך השנה אינו מאפשר כפל מלגות ,ולכן
עלייך לפנות לאותו גוף מנהל כדי לבדוק האם תנאי המלגה הניתנת לך מטעמו מאפשרים זאת .מלגת הסיוע
של משרד החינוך יכולה להינתן בנוסף למלגת בית הספר של החופש הגדול.

אילו מוסדות נכללים במלגה?
ההרשמה למלגה אפשרית לסטודנטים/יות:
מוסדות המוכרים על ידי המל"ג  -לחיפוש לחצו למעבר לאתר המל"ג
מוסדות המוכרים על ידי מה"ט  -לחיפוש לחצו למעבר לאתר מה"ט
מוסדות המוגדרים בחוק זכויות הסטודנט ובהם בין היתר מוסדות חינוך ,אומנויות ותרבות .לחיפוש לחצו
למעבר לטבלת מוסדות מוכרים על ידי חוק הסטודנט )הרשימה מעודכנת נכון לשנת תשע"ט(.

האם אפשר להגיש מועמדות אם אתחיל לימודים בשנת הלימודים תשפ"א? לאיזו שנה צריך
להתייחס אישור הלימודים?
קבלת המלגה מתאפשרת לסטודנטים בפועל עם אישור לימודים תקף לשנת תש"ף ,לכן היא אינה מיועדת
למי שטרם החלו לימודים ,אך רלוונטית גם לסטודנטים בפועל אשר מסיימים השנה את לימודיהם.לא ניתן
לקבל את המלגה במידה והינך מתחיל/ה ללמוד בשנת הלימודים הבאה )תשפ"א(.

האם תלמידי מכינה אקדמית יכולים להירשם למלגה?
כן .יש צורך להציג אישור לימודים תקף לשנת תש"ף.

כיצד אדע באיזו רשות אבצע את המלגה?
בטופס ההרשמה יש לבחור את הרשות המקומית בה את/ה מתגורר/ת ואת הרשות בו את/ה רוצה לבצע את
המלגה .מי שיתקבלו למלגה יקבלו את פרטי הקשר של רכזי התכנית ברשויות .עליכם לפנות לרכז/ת ברשות
אליה ביקשתם להשתבץ בטופס ההרשמה.

האם ניתן לבחור את בית הספר בו אהיה תומך/ת הוראה?
במידה ויש לך העדפה לבית ספר מסוים ניתן לבקש מרכז/ת התכנית ברשות .השיבוץ יעשה בהתאם לצרכי
הרשות ,תוך ניסיון להתגמש ככל הניתן בבקשת המלגאי/ת.

מהן שעות המלגה בפועל?
פעילות המלגה בפועל הן  50שעות סה"כ ,למשך  10ימים בני  5שעות כל יום בבית הספר מ8:00-13:00-
ובנוסף יחידת הכשרה מקוונת וליווי ככל שידרש .מצופה שהסטודנט יהיה קשוב לצרכי בית הספר ואם נדרש
יסייע בהכנה .הימים יתחלקו ל 9 -ימים פיזית בבית הספר של החופש הגדול ויום הכשרה אחד נוסף אשר
יתקיים פיזית או וירטואלית ,בהתאם להחלטת הרשות .בכל יום תבצעו  5שעות בפועל כתומכי הוראה.

כיצד יתחלקו עשרת הימים בהם אבצע את המלגה?
פיזור הימים יתואמו ישירות מול הרכז/ת של התכנית בבית-הספר בו תשובצו .התכנית מתחילה ב 1.7אולם
הסטודנטים יכנסו לתכנית ב 6.7-וזאת בשל הצורך של הרשות להתארגן ולבצע השמה .לכן ,התוכנית
תתקיים בתאריכים  ,6/7/2020-6/8/2020בין השעות  8:00-13:00מידי יום ,בימי א' – ה' .במגזר הערבי תהיה
הפסקה בימי חג הקורבן ,והקייטנה תסתיים מאוחר יותר בהתאם.

ייתכן שלא אוכל לבצע את כלל שעות המלגה בגלל מועדי ב' או מסיבות אחרות .האם אהיה
זכאי/ת למלגה יחסית?
לא תינתן מלגה יחסית בשום מצב .המלגה ניתנת במלואה אך ורק אל מול אישור חתום של רכז/ת בית הספר
של ביצוע הימים .במידה ותיאלצו להיעדר מיום פעילות וההיעדרות תהיה מוצדקת ,רכז/ת בית הספר צריך/ה
לאשר זאת על גבי הטופס.

אם אני ממלא/ת מועמדות בטופס ,האם אני מחויב/ת לכך?
לא ,זוהי רק ההרשמה .לאחר הודעת הקבלה תוכל/י להודיע במייל חוזר במידה ואינך מעוניין/ת להמשיך
בפרויקט.

אם לא עבדתי לפני הקורונה ולא קיבלתי ביטוח לאומי ,האם אני עדיין יכול/ה להיות זכאי/ת
ולהתקבל לתוכנית?
כן .הקבלה למלגה תיבחן על סמך מספר פרמטרים המשקללים מצב סוציו-אקונומי ואת ההשלכות הכלכליות
של משבר הקורונה על הנרשמים .גם במידה ולא עבדת טרם משבר הקורונה מומלץ להגיש מועמדות
למלגה ,אך לא נוכל להבטיח קבלה.

מהם מועדי ההכשרות?
כל רשות תקבע את תאריך ההכשרה שלה ,המתקבלים לתכנית יקבלו עדכון על מועד ההכשרה מרכז התכנית
ברשות.

למה צריך להביא אישור העדר פגיעות מיניות?
לכל איש חינוך שעובד במשרד החינוך נדרש אישור העדר פגיעות מיניות ,המוכיחה כי הוא לא ביצע עבירות
פליליות בעברו .סעיף  3לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א ,2001-קובע כי
כאשר מדובר במקום עבודה הקשור לעבודה עם קטינים וחסרי ישע ,יש להביא אישור מהמשטרה שהאדם
לא הורשע בעבירת מין.

