מדינת ישראל
מבחנים למתן תמיכות של משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
תוכנית "הטובים לתעשייה"
לפי הוראת תכ"ם 6.2
בהתאם להוראת תכ"ם  6.2ובאישור היועץ המשפטי למשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה (להלן:
"המשרד") ,להלן מבחנים למתן תמיכות של המשרד לסטודנטים מצטיינים הלומדים לתואר בוגר
במקצועות טכנולוגיים במוסדות שהוכרו על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,המצויים בסמוך למועד
פרסום הודעה זו בשנת לימודיהם האחרונה והם מעוניינים להיכלל בפרויקט "הטובים לתעשייה",
המפורט במבחן זה (להלן גם" :המבחנים").
.1

כללי:
א.

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

ב.

האמור במבחנים נוקט בלשון זכר אך מכוון לנשים ולגברים כאחד.

ג.

במבחנים אלו:


"השתלבות במפעל תעשייה" – ביחסי עובד מעביד.



"התוכנית""/הטובים לתעשייה" – תוכנית שבה ישתפו סטודנטים מצטיינים,
העונים לכל התנאים שלהלן:
.1

מצויים בשנת הלימודים האחרונה לתואר בוגר במקצועות טכנולוגיים
במוסדות לימוד;

.2

מתחייבים להשתלב במפעל תעשייתי כלשהו באזורי העדיפות הלאומית ,עם
סיום התואר ולתקופה שלא תפחת משנה אחת;

.3

מתחייבים להגיש פרויקט גמר ,בהיקף של  4נקודות אקדמיות ,שיבוצע
בשיתוף מפעל תעשייתי הממוקם באזורי עדיפות לאומית ובאישור מוסד
הלימודים.



"מוסד/מוסדות לימוד/ים" -אוניברסיטאות או מכללות בישראל המאושרות ע"י
המועצה להשכלה גבוהה (להלן :המל"ג).



"מקצועות טכנולוגיים" – מקצועות לימוד לתואר בוגר המוגדרים בנספח א'.



"המלגה /התמיכה" – תשלום מלגה לסטודנט המשתתף בתוכנית בגובה של
 ₪ 25,000ב 3-פעימות כמפורט בסעיף  ,8במידה והסטודנט עמד בכל תנאי
התוכנית כמתחייב.



"מפעל תעשייה" – כהגדרתו בחוק עידוד התעשיה (מסים) ,תשכ"ט.1969-



"השתתפות מפעל תעשייה" – המפעל ישתתף בהנחיה מקצועית של הסטודנט
ובמתן משוב אודות פרויקט הגמר וזאת בנוסף להנחיה האקדמית הניתנת על ידי
מוסד הלימודים.
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"סטודנט" – מי שלומד במוסד לימודים בשנת הלימודים האחרונה ומשתתף
בתוכנית "הטובים לתעשייה".



"פרויקט גמר" – עבודה בכתב אשר תוכר על ידי מוסד הלימוד כמקנה  4נקודות
זכות אקדמיות ,שתוגש על ידי הסטודנט בסוף לימודיו לתואר בוגר למוסד
הלימודים ,שבו לומד הסטודנט ,בנושא שיקבע על ידי מוסד הלימודים בשיתוף
המפעל התעשייתי .הפרויקט יהיה בתחומי עיסוקו של המפעל ,יציג רעיון חדש
ו/או מוצר חדש שפיתח הסטודנט בתחום עיסוק המפעל .העבודה תכלול לפחות
 20עמודים מודפסים ,או לחילופין  7000מילים ,בכתב  david 12רווח שוליים 2.5
ס"מ מכל צד ללא הערות שוליים ולפי כללי הכתיבה האקדמיים.



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


ד.

"הפסקת לימודים" – פרישה מלימודים או אי ביצוע עבודת הגמר הגוררת עימה
הפסקת התמיכה.
בתקופת פרויקט הגמר הסטודנט יהיה נוכח במפעל אך ורק לצורך קידום פרויקט
הגמר ולא יתקיימו בין המפעל לסטודנט יחסי עובד מעביד.

ה.

היקף השעות הנדרש מהסטודנט לביצוע פרויקט הגמר ,כולל השעות הנדרשות
במפעל ו/או במוסד הלימודים ,ייקבע על ידי מוסד הלימודים ,בהתאם לנקודות
הזכות הניתנות עבור פרויקט הגמר (לא פחות מ 4-נקודות זכות).

ו.

כתנאי לקבלת התמיכה יאשר הסטודנט ,כי המפעל ומוסד הלימודים יהיו זכאים
לעשות שימוש מלא בפרויקט הגמר מבלי לדרוש הסכמה נוספת מהסטודנט.

מטרת מבחן התמיכה:
.2
מטרות התוכנית הינן חיזוק מפעלי תעשייה ,קידום כושר הייצור ,השבחת ההון האנושי ,חיזוק
הקשר בין האקדמיה והתעשייה והגברת הפעילות הכלכלית באזורי עדיפות לאומית במקצועות
הטכנולוגיים הנדרשים.
תקנה תקציבית:
.3
תקנה שמספרה " 36.10.01.05קידום הכושר התעשייתי והשבחת ההון האנושי באזורי העדיפות
הלאומית".
.4

תנאי סף לזכאות:
בקשה למתן תמיכה על פי מבחנים אלו רשאי להגיש רק מי שמתקיימים בו כל התנאים
שלהלן (להלן" :המבקש"):
(א)

אזרח ישראלי ותושב קבע בישראל;

(ב)

סטודנט שהשלים לפחות שתי שנות לימודים לתואר אקדמי מוכר במוסד לימודי מוכר
בממוצע ציונים  80לפחות ולומד או עומד להתחיל בשנת הלימודים אחרונה לתואר
באחד מהמקצועות הטכנולוגיים הנדרשים המפורטים בנספח א' להלן;
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(ג)

איתר מפעל תעשייתי ,שאושר על ידי מוסד הלימודים ,ומעוניין לשתף עימו פעולה
לצורך תכנית זו ,בכפוף לכל התנאים המופעים בה.

(ד)

אינו מקבל ,ואינו צפוי לקבל ,סיוע או תמיכה כלשהי מתקציב המדינה לטובת ביצוע
פרויקט הגמר המבוצע במסגרת תוכנית "הטובים לתעשייה".

(ה)

אינו מקבל ואינו צפוי לקבל סיוע או תמיכה כלשהי מתקציב המדינה ,שקבלתם
מותנית בהשתלבות כלשהי בעבודה.

(ו)

הגיש בקשה לקבלת תמיכה (נספח ב' להלן) המצ"ב למבחנים אלה ,הכוללת הצהרת
הסטודנט לעמוד בכל תנאי התוכנית ולהשתלב בעבודה במפעל תעשייתי כלשהו
באזורי עדיפות הלאומית לתקופה שלא תפחת משנה ,וכן הצהרה כי בפרויקט הגמר
יוכלו לעשות שימוש מלא הן מוסד הלימודים והן המפעל התעשייתי ,ללא צורך
בקבלת אישור נוסף ממנו ,ואליה צורפו המסמכים הבאים:
( )1צילום תעודת זהות וכן צילום ספח תעודת זהות.
( )2טופס פרטי חשבון בנק (נספח ג' להלן).
( )3אישור מוסד הלימודים המוכר (נספח ד' להלן) בו מצוינים הפרטים הבאים:
א .המבקש לומד לתואר בוגר ללימודים כסטודנט שנה אחרונה לתואר בוגר
במקצעות טכנולוגיים הנדרשים בתוכנית לימודים בהיקף מלא;
ב .ממוצע ציוני המבקש בשנה שקדמה לשנת ההשתתפות בתוכנית הוא 80
ומעלה;
ג .פרויקט הגמר יקנה לו  4נקודות זכות ,היה ויקוימו כל החובות האקדמיים.
ד .פרויקט הגמר שנבחר על ידי הסטודנט הינו במפעל התעשייתי באזור עדיפות
לאומית.
( )4אישור המפעל התעשייתי כי הסכים לסייע לסטודנט בביצוע פרויקט הגמר,
בהתאם לכל תנאי התכנית( .נספח ה' להלן).
( )5על סטודנט המעוניין בקבלת המלגה ב 3-פעימות (במהלך לימודיו ,לאחר חודש
עבודה ולאחר שנת עבודה) לצרף שטר חוב ,על סך חלק המלגה הניתן בפעימה
הראשונה (נספח ז' להלן) או לחילופין שטר חוב שנרכש ברשות הדואר ,ממולא
כנדרש.
סטודנט המעוניין לקבל את המלגה בשתי פעימות בלבד (לאחר חודש עבודה
ולאחר שנת עבודה) ,אינו צריך לצרף שטר חוב.
( )6טופס " 6.2.2.5טופס להגשת בקשת תמיכה בגופים אחרים  -פרט" (על פי הוראת
תכ"ם "הגשת בקשות לתמיכה בגופים אחרים" ,מס' .)6.2.2
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.5

דרישות מהסטודנט:
(א)

הגשת מסמך אקדמי ,מאושר על ידי מוסד הלימודים ,הכולל את :נושא הפרויקט,
תקציר של  100מילים אודות הנושא ,ראשי פרקים ורשימת ספרות ביבליוגרפית ,עד
לא יאוחר מה 21-ביוני של שנת הלימודים בה החל את הפרויקט.

(ב)

הגשת פרויקט הגמר עד לא יאוחר מה 31-בדצמבר של שנת הלימודים בה החל את
הפרויקט.

(ג)
.6

השתלבות של שנה לפחות במפעל תעשייה כלשהו באזור עדיפות לאומית.

מוסד הלימודים:
(א)

מוסד הלימודים יאשר את עמידת הסטודנט בתנאים האקדמיים הנדרשים במבחן זה.

(ב)

מוסד הלימודים יסייע לסטודנט ,בשיתוף עם מפעל התעשייה ,לבחור את נושא
פרויקט הגמר.

(ג)

מוסד הלימודים יצייד את הסטודנט באישורים הנדרשים ,בהתאם לשלבי הפרויקט
ולשם אישור תשלומי התמיכה.

(ד)

מוסד הלימודים יהא רשאי לעשות שימוש מלא בתוצרי עבודת הגמר ,מבלי לדרוש
אישור נוסף כלשהו מהסטודנט.

.7

מפעל התעשייה:
(א)

המפעל יסייע לסטודנט ,בשיתוף עם מוסד הלימודים ,לבחור את נושא פרויקט
הגמר.

(ב)

המפעל יקבע את אחד מעובדיו/מנהליו כחונך לסטודנט .החונך יקלוט את הסטודנט
ויסייע לו ככל הנדרש בביצוע פרויקט הגמר במסגרת התוכנית.

(ג)

המפעל יאפשר לסטודנט כניסה למפעל ושהייה בו בהתאם לצרכיו בביצוע עבודת
הגמר במסגרת התוכנית.

(ד)

המפעל יסייע ככל הניתן לסטודנטים בוגרי התכנית להיקלט בעבודה במפעל תעשייה
כלשהו באזורי עדיפות לאומית לאחר סיום לימודיהם.

(ה)

המפעל יהיה רשאי לעשות שימוש מלא בתוצרי פרויקט הגמר מבלי לדרוש את הסכמת
הסטודנט.

.8

סדרי קדימות בחלוקת התמיכה:
(א)

מצאה ועדת התמיכות (להלן" :הועדה") כי התקציב המיועד לחלוקה מאפשר חלוקת
תמיכה לכל הבקשות העומדות בתנאי הסף לזכאות שבסעיף  4לעיל (להלן" :תנאי
הזכאות") – יחולק התקציב באופן שוויוני ובהתאם לאמור בסעיף  8להלן.

(ב)

מצאה הוועדה כי התקציב המיועד אינו מאפשר חלוקת תמיכה לכל הבקשות
העומדות בתנאי הזכאות ,ידורגו המבקשים בהתאם לאמור להלן:
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הישגי הסטודנט במהלך שנות הלימודים הקודמות – ממוצע 60%
ציונים משוכלל (בשכלול כמות שעות לימוד בכל קורס) של
הסטודנט בשנות הלימוד שקדמו לשנת הלימוד של כניסת
הסטודנט לתוכנית "הטובים לתעשייה" .במועד בחינת
הבקשות יקבל הסטודנט בעל הציונים הגבוהים ביותר את
הציון הגבוה ביותר וכל היתר ביחס אליו.
הסטודנט מקבל בשנת לימודיו הנוכחית מלגות ממקור 20%
ממשלתי אחר - .במועד בחינת הבקשות יקבלו הסטודנטים
שאינם מקבלים תמיכה כלל את הציון הגבוה ביותר וכל היתר
ביחס אליהם.
הסטודנט מבצע את פרויקט הגמר במפעל המצוי באז"ת 20%
השייך לרשות שמרבית תושביה ממגזר המיעוטים  /החרדים
או הנמצא באז"ת בעל מינהלת משותפת עם רשויות כאמור- .
כל סטודנט המבצע את הפרויקט ברשויות כאמור ,יזכה
במלוא  20האחוזים.
התקציב יחולק באופן בו תמיכה מלאה תינתן למבקשים על פי דירוגם החל מהמבקש
בעל הדירוג הגבוה ביותר ועד לגמר התקציב.
.9

התמיכה והתנאים לתשלומה:
(א) סטודנט העומד בתנאי הזכאות ואשר נמצא על פי סעיף  7לעיל ועל ידי ועדת
התמיכות כי יש תקציב על מנת להיענות לבקשתו ,יהיה זכאי לקבל תמיכה בצורת
מלגת השתתפות בתוכנית "הטובים לתעשייה" על סך  25אלף  ,₪בהתאם לאישור
משרד תמ"ת ,אשר תשולם למבקש באופן מדורג ב 3-פעימות (אם צירף שטר חוב)
או ב 2-פעימות (אם לא צירף שטר חוב) כדלהלן:
( ₪ 8000 .1רק לסטודנט אשר צירף שטר חוב) – עם הגשת המסמך האקדמי
המפורט בסעיף (5א) לעיל ,מאושר על ידי מוסד הלימודים ומפעל התעשייה.
יוער כי אבן דרך זו לא תשולם בכל מקרה לפני תום סמסטר א' לשנת
הלימודים .אבן דרך זו ניתן להשלים עד לא יאוחר מ 21ליוני של שנת
הלימודים בה אושרה תחילת הפרויקט( .להלן – אבן דרך ראשונה).
 ₪ 8000 .2נוספים (או  12,000לסטודנט שלא קיבל בפעימה הראשונה) – בתום
חודש עבודה במפעל תעשייה כלשהו באזור עדיפות לאומית ובכפוף לצירוף
נספח ב' חתום על ידי הסטודנט ,נספח ד' חתום על ידי המוסד האקדמי
ונספח ו' חתום על ידי מפעל התעשייה בצירוף תלוש שכר .יוער כי אבן דרך זו
לא תשולם בכל מקרה לפני הגשה סופית של פרויקט הגמר והצגת אישור
אודות ההגשה הן ממוסד הלימודים והן ממפעל התעשייה .אבן דרך זו ניתן
להשלים עד לא יאוחר מ 31-לדצמבר של שנת הלימודים בה אושרה תחילת
הפרויקט( .להלן :אבן דרך שניה).
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 ₪ 9000 .3נוספים (או  13,000נוספים לסטודנט שלא קיבל בפעימה הראשונה)
– בתום שנת עבודה במפעל תעשייה באזור עדיפות לאומית ,בכפוף לצירוף
נספח ב' חתום על ידי הסטודנט ,להגשת אישור ממוסד הלימודים אודות
סיום כל חובותיו האקדמיים וזכאותו לתואר ,כנדרש בנספח ד' במלואו
ולהגשת נספח ו' אישור ממפעל התעשייה חתום על ידי המפעל ובצירוף 12
תלושי שכר .אבן דרך זו ניתן להשלים עד לא יאוחר משנתיים מקבלת זכאות
לתואר .ויודגש ,כי אין באמור כדי לגרוע מחובת נוכחותו של המבקש או
מדרישות הנוכחות לשם זכאות לגשת לבחינות או לקבלת תעודה ,כפי
שהוגדרו על ידי מוסד הלימודים.
(ב) תשלום מלגה למבקש יבוצע על ידי משרד התמ"ת תוך העברה לחשבון הבנק של
המבקש .התשלום מותנה בחתימת המבקש על טופס המצ"ב כנספח ג' (או על
טופס אחר מאת הבנק כאמור בנספח) ,בטרם ביצוע התשלום הראשון.
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הפסקת התמיכה  /אי זכאות לתמיכה:
(א) מבקש שנשר מהלימודים או שלימודיו הופסקו או שעזב את תוכנית "הטובים
לתעשייה"  -לא יהיה זכאי כלל למלגה ויידרש להחזיר  100%מכל סכום שהועבר
לו.
(ב) המשרד יהיה רשאי להפסיק את תשלום מלגה למבקש בכל עת ,אם הסטודנט אינו
עומד עוד בתנאי הזכאות לפי המבחנים לעיל ,ויהיה זכאי לדרוש השבת סכומים
ששולמו ,אם התברר כי שולמו עבור תקופה בה לא התקיימו תנאי המבחנים.
(ג) במקרה של תשלום תמיכה בטעות ,יחויב המבקש להחזיר כספים אלה למשרד.
(ד) במידה ומוסד הלימודים לא יאשר את סיום פרויקט הגמר ולא יקנה לסטודנט את
נקודות הזכות הנדרשות או שהסטודנט לא יגיש את עבודת הגמר בלוח הזמנים
הנדרש המפורט לעיל ,יחויב הסטודנט להחזיר את התמיכה שקיבל כדלקמן:
 .1אם קיבל את הפעימה הראשונה ועמד באבן הדרך הראשונה בלבד – יחזיר
 100%מסכום התמיכה שקיבל.
 .2אם קיבל את הפעימה הראשונה ועמד באבן הדרך הראשונה ובאבן הדרך
השניה ,אך לא סיים את שנת לימודיו האחרונה במועד הנדרש או לא קיבל
אישור זכאות לתואר עד למועד הנדרש -יחזיר  80%מהתמיכה ,ששולמה לו
בפעימה הראשונה.
 .3אם עמד בכל תנאי התוכנית אך השתלב בעבודה במפעל באזור עדיפות לאומית
לתקופה של בין חצי שנה לשנה יחזיר  50%מהתמיכה ,בין אם קיבל רק פעימה
שניה ובין אם קיבל גם פעימה ראשונה.
(ה) אי ביצוע פרויקט הגמר במועדים הנדרשים על ידי המוסד האקדמי ובתוכנית זו,
שיגרמו עקב מצב בו נבצר מהמבקש להשלים את החובות הלימודיות בשל נסיבות
מוצדקות שאינן בשליטתו של המבקש ובצמוד להוראות המוסד האקדמי בו הוא
לומד ,לא תיחשב להפסקת לימודים ובלבד שהתקבל לכך אישור משרד תמ"ת.
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ויודגש ,כי בתקופה זו לא יהיה המבקש זכאי למלגת השתתפות בתוכנית "הטובים
לתעשייה".
 .9תקופת התשלום מלגת השתתפות בתוכנית:
מבקש יהיה זכאי למלגה במהלך כל תקופת השתתפותו בתוכנית "הטובים לתעשייה" ,כפי שצוין
בהודעה בדבר חלוקת התמיכה.
 .10פרסום באתר האינטרנט של המשרד
מבחנים אלו וכל הטפסים הנחוצים להפעלתם יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד:
.www.moital.gov.il

____________
שרון קדמי
המנהל הכללי
התש"ע2010 ,
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נספח א'
רשימת מקצועות נדרשים על ידי התעשייה-
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22

שם המקצוע הנדרש
ביולוגיה
מיקרוביולוגיה
הנדסה ביו-רפואית
הנדסה חקלאית
הנדסה כימית
הנדסה מכנית
הנדסת ביוטכנולוגיה
הנדסת בניין
הנדסת הסביבה
הנדסת חומרים
הנדסת מכונות
הנדסת פלסטיקה
הנדסת תעשייה
הנדסת תעשייה וניהול
הנדסת אווירונאוטיקה וחלל
הנדסת חשמל
הנדסה אזרחית
הנדסה גרעינית
הנדסת מערכות תקשורת
הנדסת מערכות מידע
הנדסת מערכות מים
ביוטכנולוגיה
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נספח ב' -
בקשה לתמיכה בסטודנטים המשתתפים בתוכנית "הטובים לתעשייה"
שהוכרה על ידי משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
הטופס מנוסח בלשון זכר אולם הוא מכוון לנשים ולגברים כאחד
יש להגיש את הבקשה בשני עותקים ,כולל האישורים הנדרשים
אני הח"מ ,_____________________________ ,ת.ז,____________________ .
כתובת ,__________________________________ :מס' טלפון,________________ :
מבקש בזאת ממשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה (להלן" :המשרד") תמיכה ,שתשולם עבור
השתתפותי בתוכנית "הטובים לתעשייה" במסגרת לימודיי הטכנולוגיים לתואר בוגר במוסד לימודי
מוכר שהוכר על ידי המל"ג במסגרתה אני מתחייב לבצע עבודת הגמר ולהשתלב בתעסוקה במפעל
תעשייה באיזור עדיפות לאומית ,הכול כמפורט להלן:
 .1אני רשום ללימודים במגמה ___________________________ במוסד הלימודי המאושר
ע"י המל"ג _______________________ לשנת הלימודים ____________ ,שהיא שנת
הלימודים האחרונה לתואר (להלן" :הלימודים").
 .2במסגרת לימודיי אני נדרש להגיש פרויקט גמר בהיקף של  4נקודות זכות לפחות ,בכפוף לכך
שאקיים את כל חובותיי האקדמיים.
מצ"ב אישור המוסד הלימודי אודות סעיפים  1ו.2-
 .3את פרויקט הגמר הנדרש במסגרת תוכנית "הטובים לתעשייה" אבצע במפעל התעשייתי
________________ הממוקם ב_________________________.
מצ"ב אישור המפעל התעשייתי.

 .4סמן  Vוהשלם על פי הנכון לגביך:
 אינני מקבל תמיכה כלשהי ,במישרין או בעקיפין ,מתקציב המדינה.
 אינני מקבל ואינני צפוי לקבל מלגת לימודים או מלגה אחרת ,במישרין או בעקיפין,
מתקציב המדינה ,בקשר עם פרויקט עבודת הגמר כהגדרתו לעיל.
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 אינני מקבל ואינני צפוי לקבל מלגת לימודים או מלגה אחרת ,במישרין או בעקיפין,
מתקציב המדינה ,שלשם קבלתה התחייבתי להשתלב בתעסוקה כלשהי.
 אני מקבל מלגה/סיוע/תמיכה – ולהלן פירוט תמיכות ומלגות שאקבל מכל מקור ממשלתי
או אחר ,לשנת הלימודים ___________:__________/
שם המשרד /הגוף/
המוסד התומך

מהות התמיכה (לדוגמה :דמי מחייה,
מימון שכ"ל ,מלגת הצטיינות וכד')

סה"כ סכום התמיכה

 .5אני מתחייב שאם אקבל תמיכה מהמשרד ,היא תשמש למטרה שלשמה שולמה ,וכי אודיע
למשרד על כל הפסקה בלימודים או יציאתי מהתוכנית.
 .6אני מתחייב כי במקרה של תשלום בגין תמיכה שאינו מגיע לי ,אחזיר את הסכום שאדרש
למשרד.
 .7למילוי באבן דרך ראשונה בלבד:
 אני מתחייב כי עמדתי בכל דרישות מבחן התמיכה לשם קבלת אבן הדרך הראשונה של
התמיכה וכי כל ההצהרות דלעיל ממשיכות להתקיים בי (רצ"ב שטר חוב וכל האישורים
הנדרשים לאישור התשלום לאבן הדרך הראשונה).
 .8למילוי באבן דרך שניה בלבד:
 אני מתחייב כי עמדתי בכל דרישות מבחן התמיכה לשם קבלת אבן הדרך השניה של
התמיכה וכי כל ההצהרות דלעיל ממשיכות להתקיים בי (רצ"ב כל האישורים הנדרשים
לאישור התשלום לאבן הדרך השניה).
 .9למילוי באבן דרך שלישית בלבד:
 אני מתחייב כי עמדתי בכל דרישות מבחן התמיכה לשם קבלת אבן הדרך השלישית
והאחרונה של התמיכה וכי כל ההצהרות דלעיל ממשיכות להתקיים בי (רצ"ב כל האישורים
הנדרשים לאישור התשלום לאבן הדרך השלישית).

__________
תאריך

_____________________ _________________
מספר זהות
שם מלא
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_______________
חתימה

נספח ג' –

טופס פתיחת /עדכון פרטי מוטב

*

יש לצרף את הטופס המלא לאחר מילוי ואישור בנק/רו"ח לבקשה לתמיכה

פרטים לביצוע תשלומים:
הננו להמציא לכם הפרטים לביצוע התשלומים שיגיעו לנו .המצאת הפרטים אינה מהווה הוראה בלתי
חוזרת לטובת הבנק שפרטיו מופיעים להלן.
מס' זיהוי  ----------------------------------:שם המוטב ---------------------------------------:
כתובת :
עיר------------------------:
רחוב  -------------------------------------------------------:מס' בית ---------------- :
ת.ד ---------------------:מיקוד ---------------------:
מס' טלפון --------------------------------:פקס----------------------------:

פרטי חשבון הבנק של המוטב {המאושרים ע"י הבנק או רו"ח }:
פרטי הבנק :
שם הבנק ---------------------------:

מס' סניף---------------------------:

כתובת הסניף----------------------------------------------------------------:
מס' חשבון ------------------------------------------------------------------:

------------תאריך

-----------------------------אישור בנק/רו"ח (חותמת)

---------------------שם וחתימת המאשר

* היה והבנק מסר טופס שונה יש לוודא כי הפרטים הכלולים בו עונים על דרישות נספח זה
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נספח ד'
אישור המוסד הלימודי לגבי השתתפות הסטודנט בתכנית "הטובים לתעשייה"
הטופס מנוסח בלשון זכר אולם הוא מכוון לנשים ולגברים כאחד
הטופס ימולא  4פעמים לפי המתואר בס'  8למבחן התמיכה ( עם הגשת בקשת התמיכה – עד סעיף ג' ,אבן
דרך  - 1עד סעיף ד' ,אבן דרך  – 2עד סעיף ה' ,אבן דרך  – 3ימולא במלואו)

א .אנו הח"מ ,מאשרים בזה ,כי הסטודנט _______________ מס' ת.ז _________________ לומד
בשנה"ל _____________ את שנת לימודיו האחרונה בלימודים לתואר בוגר בתוכנית לימודים
הלימודי
במוסד
_________________________
במגמת
מלא
בהיקף
_______________________ המוכר על ידי המל"ג ומשתתף בתוכנית "הטובים לתעשייה".
ב .הננו מאשרים כי ממוצע ציוני המבקש בשנה שקדמה לשנת ההשתתפות הוא ________ (השתתפות
בתוכנית תאושר לבעלי ציון ממוצע של  80ומעלה).
ג .הננו מאשרים כי פרויקט הגמר של הסטודנט במפעל התעשייתי באיזור עדיפות לאומית ,אושר על ידנו
ויקנה לסטודנט  4נקודות זכות ,היה ויקוימו כל החובות האקדמיים.
ד .אישור אבן דרך ראשונה  -הגיש מסמך אודות פרויקט הגמר הכולל את נושא הפרויקט ,תקציר של
 100מילים אודות הנושא ,ראשי פרקים ורשימת ספרות ביבליוגרפית והמסמך אושר אקדמית.
ה .אישור אבן דרך שניה  -הננו מאשרים כי הסטודנט הגיש את פרויקט הגמר בתאריך ____________.
ו .אישור אבן דרך שלישית – הננו מאשרים כי הסטודנט קיבל את נקודות הזכות בגין פרויקט הגמר
(עליו קיבל ציון ____) וכי הוא זכאי לקבלת תואר בוגר במגמת ________________.
הננו מצהירים בזאת כי הנתונים שלעיל הינם אמת.
ראש המגמה
שם _________________________ :חתימה ________________ :תאריך___________ :
מנהל/ת המוסד הלימודי
שם _________________________ :חתימה _________________:תאריך___________ :
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נספח ה'
הצהרת המפעל לגבי סיוע לסטודנט המשתתף בתכנית "הטובים לתעשייה"
הטופס מנוסח בלשון זכר אולם הוא מכוון לנשים ולגברים כאחד
הטופס ימולא עם תחילת ביצוע פרויקט הגמר במפעל

 .1אני הח"מ ___________________ ,ממפעל ____________________ מאשר כי הסטודנט
_______________ מבצע במסגרת המפעל את פרויקט הגמר שלו בשנה"ל _________
במסגרת לימודיו והשתתפותו בתוכנית "הטובים לתעשייה".
 .2פרויקט הגמר יהיה בנושא _______________________________________.
 .3הנני מאשר כי אני מסכים לסייע לסטודנט בביצוע פרויקט הגמר ,בהתאם לכל תנאי התכנית
ובמסגרת זו:
א .להשתתף בהנחיה מקצועית של הסטודנט ובמתן משוב אודות פרויקט הגמר וזאת
בנוסף להנחיה האקדמית הניתנת על ידי מוסד הלימודים.
ב .לבחור במשותף עם הסטודנט ומוסד הלימודים האקדמי את נושא פרויקט הגמר וכי
זה יהיה בתחומי עיסוקו של המפעל ויציג רעיון חדש ו/או מוצר חדש שיפתח/יציג
הסטודנט בתחום עיסוק המפעל.
ג .למנות את אחד מעובדי/מנהלי המפעל כחונך לסטודנט .החונך _____________
יקלוט את הסטודנט ויסייע לו ככל הנדרש בביצוע פרויקט הגמר.
ד .לאפשר לסטודנט כניסה למפעל ושהייה בו בהתאם לצרכיו בביצוע פרויקט הגמר.
ה .לסייע ככל האפשר לסטודנטים בוגרי התכנית להיקלט בעבודה במפעל לאחר סיום
לימודיהם.
 .4הנני מצהיר כי ידוע ונהיר לי כי הסטודנט יהיה נוכח במפעל אך ורק לצורך קידום פרויקט הגמר
וכי לא יתקיימו בין המפעל לסטודנט יחסי עובד מעביד.
 .5ידוע לי כי המפעל יהיה רשאי לעשות שימוש מלא בפרויקט הגמר מבלי לדרוש את הסכמת
הסטודנט ו/אן מוסד הלימודים.

_____________
תאריך

_____________________
שם המפעל +מספר תאגיד

___________________ _________________
מספר זהות
שם מלא
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_______________
חתימה

נספח ו'
הצהרת המפעל לגבי קליטת סטודנט שהשתתף בתכנית "הטובים לתעשייה" כעובד
למשך חודש/שנה
הטופס מנוסח בלשון זכר אולם הוא מכוון לנשים ולגברים כאחד

אני

הח"מ,

___________________

ממפעל

____________________

מאשר

_____________________ עובד במסגרת המפעל החל מיום _________________.

(מצ"ב תלוש/תלושי משכורת להוכחת האמור)

_____________
תאריך

_____________________
שם המפעל +מספר תאגיד

___________________ _________________
מספר זהות
שם מלא

_______________
חתימה

*טופס זה ימולא לשם קבלת אבן הדרך השנייה והשלישית
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כי

נספח ז'

שטר חוב
שטר חוב מס' ________________
על סך ( $______________ ₪ 0888שווה ערך)
שנחתם ב___________________ -

ביום _____ בחודש __________ שנה _________

אני ________________________ ת.ז ___________________ .מתחייב לשלם נגד שטר זה
לפקודת ה"ה מדינת ישראל משרד התעשייה המסחר והתעסוקה
סך שקלים חדשים (במילים) שמונת אלפים ש"ח,
צמוד לשער היציג של הדולר ארה"ב או למדד המחירים לצרכן על פי הגבוה שבהם כמפורט להלן.
השער הבסיסי._________ :
השער החדש :השער היציג המפורסם על ידי בנק ישראל כפי שיהא ידוע בעת הפרעון בפועל של שטר זה.
אם במועד פרעונו בפועל של שטר זה יהיה המדד החדש גבוה מן המדד הידוע או אם בעת פרעונו בפועל של
שטר זה יהיה השער החדש גבוה מהשער הבסיסי אשלם את סכום השטר כשהוא מוגדל באופן יחסי למידת
העליה של השער החדש לעומת השער הבסיסי או באופן יחסי למידת העליה של המדד לעומת המדד הידוע,
עפ"י הגבוה שבהם .המחזיק בשטר פטור מכל החובות המוטלות על המחזיק בשטר ,לרבות מהצגה
לתשלום ,פרוטסט ,הודעת אי כיבוד .שטר זה ניתן להסבה ו/או להעברה.
התמורה קיבלתי ב ___________ מקום התשלום ______________
_________________
חתימת עושה השטר
(אם מקום התשלום הוא בבנק נא לציין שם הבנק ושם סניפו)
שם הבנק ___________ שם הסניף ____________ מס' חשבון ______________________
חותמת
סניף

שם:
ת.ז:.
כתובת:

בנק

-------------------------------------------------------------------------------------------------------אני/אנו הח"מ ערב/ערבים (ביחד ולחוד) ערבות אוואל לתשלום השטר על-ידי עושה השטר:
שמות הערבים והמען:
.1

__________ ת.ז _______ .רח' __________ מס' ____ עיר __________

.2

__________ ת.ז _______ .רח' __________ מס' ____ עיר __________

חתימת הערבים:
.1

______________

.2

______________
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