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                                                                                                                                                           7נספח   

 זתשע"  ניסן

 2017מרץ                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                

 חתשע"שנה"ל  - דות להכשרת עובדי הוראההמערך המסייע לסטודנטים במוס

 

 נקבהלן זכר המשמעות היא גם ובלש זה נכתב בחוזרשבכל מקום 

 

 כללי:

 במסלולי הכשרה ובמקצועות הוראה נדרשים, לתמוך עו"ההמערך המסייע נועד לחזק את הכשרת  .1

  בתוכנית המצוינים להוראה ולסייע במידת האפשר לסטודנטים במימון לימודיהם.

 :ך המסייע מיועד להמער

  לתואר ראשון הלומדים סטודנטים סדיריםB.Ed.  

  הוראה במסלולים לא אקדמיים לתעודת הלומדים סטודנטים סדירים 

  במכללות האקדמיות לחינוךלהוראה,  יםבמסלול הכשרת אקדמאיהלומדים סטודנטים סדירים  

  שני משולב תעודת הוראהלתואר הלומדים סטודנטים סדיריםM .Teach.   

  סטודנטים הלומדים בתכניות ייחודיות מאושרות ע"י משרד החינוך 

 

   אקדמאית ראשונה חינם ת לימודיםזכאים לשנהחיילים משוחררים ומשרתי שירות לאומי , 

ת הלימודים לא יוכלו לקבל הלוואה מותנית בשנ  ולומדים באחת המכללות המפורטות להלן, 

  .הראשונה

 במכללות הבאות:  הלומדיםעל הוראה זו חלה 

 מחוז צפון: אורנים, אוהלו ,סכנין

 הרצוג ,אמונה, מכללת ירושלים, דוד ילין, אורות ישראל מחוז ירושלים:

 שלוחת מכללת לוינסקי. -קיי, חמדת הדרום, אילת  מחוז דרום:

 

ת במכללולסטודנטים רק  המסייע, במערך  מועדפותמותנות   הלוואות את מדיניות הקצ תימשך .2

הנדרשים למערכת החינוך, והוגדרו ברשימת מקצועות הוראת המתמחים בלחינוך מיות האקד

 המקצועות, המצ"ב, כקטגוריה: עיוני ++, מדעים , מדעים + . 

מטעם  מלגת השלמה, להלוואה מותנה מועדפת יעניק לסטודנטים הזכאיםהמכשיר מומלץ שהמוסד  .3

  לימוד.העד לפטור מלא משכר  המכללה,

 .מותנה במסגרת התקציב בתקנההמועדפות ות המותנות מספר ההלווא .4
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ת ותוכניבמקצועות הנ"ל וללומדים ב למתכשרים להוראהמדיניות מתן הלוואות מותנות מועדפות בשל  .5

 הרגילות. תקטן מכסת ההלוואות המותנות  ,הייחודיות

התאם למסגרת ייקבע בולפי סוג ההלוואה המותנית, הוא לסטודנט,  ההלוואה המותנית הניתנתגובה  .6

 התקציבית שתאושר לאגף.

 כלהלן: יש להבהיר לסטודנט המעוניין בהלוואה מותנית מסוג כלשהו,  .7

 הלוואה בנקאית לכל דבר.  היא  הלוואה המותניתה 

 .סטודנט מקבל הלוואה מותנית יחתום על שטר התחייבות לבנק 

 ה ויעבוד במערכת החינוך ההלוואה המותנית תהפוך למענק אם הסטודנט יסיים את לימודיו בהצלח

  .במספר השנים ובהיקף שמפורטים בשטר ההתחייבות לבנק

 הפיכת ההלוואה למענק, או יפסיק את לימודיו מסיבה כל שהיא,  אם הסטודנט לא יעמוד בתנאים של

 , כפי שמפורט בשטר ההתחייבות לבנק.תוגש  לפירעוןהלוואה ה

  מחייב. אם יש סתירה בין האמור בחוזר זה לבין שטר ההתחייבות עליו חותם מקבל המענק המותנה

 שטר ההתחייבות, שטר ההתחייבות קובע.

 ההלוואה  המותנית תשמש את הסטודנט לתשלום שכר לימוד בלבד. .8

 הבוגר. אין בקבלת ההלוואה המותנית משום התחייבות של משרד החינוך להעסיק בפועל בהוראה את   .9

מקבל  )מציאת עבודה ושיבוץ במערכת( מוטלת על הבוגרהאחריות על  ההשתלבות בעבודה בהוראה 

 ההלוואה המותנית.

 :ע"י המכללות לחינוך דווח ועדכוןא. 

 על הפסקת לימודים של כל סטודנט מקבל הלוואה  ,הלומדים הממוחשב במנהל ,על המכללה לדווח מידית

 לפרט את סיבת הפסקת הלימודים.ומכל סוג שהוא 

  על הפסקת  הממוחשבת של המשרד למערכתשל המכללה מחייב דיווח  להממכללה למכלסטודנטים מעבר

אחרת , למערכת על כךווח לד ,. במקביל על המכללה שבה נירשם  והתקבל הסטודנטבמכללה הלימודים

 חויב בהחזר ההלוואה המותנית.וימהלימודים  כנושרהסטודנט ייחשב 

  הסטודנט מקבל הלוואה.של ומספר טלפון נייד על המכללה לעדכן כל שינוי כתובת 

 ותההלווא ימקבל יםעל המכללה לעדכן כל שינוי במועד סיום הלימודים של הסטודנט. 

  שורי הלוואות מותנות עם יא .דרכון 'מס ולא טהסטודנשל  ז"תלומדים את מס'  במנהלעל המכללה לדווח

 ע"י הבנק.יכובדו מס' דרכון לא 

 

 סוגי המערך המסייע:   .ב

 .רג"ב -תכנית מצוינים להוראה – ה מיוחדמותנ מסייעמערך  .1

 עיוני ++, מדעים , מדעים + , בקטגוריה:במקצועות הוראה נדרשים – הלוואות מותנות מועדפות .2
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עיוני++, מדעים, במקצועות הוראה נדרשים, בקטגוריה:   הלוואות מותנות להסבת אקדמאים להוראה .3

 מדעים+

 )הלוואות מותנות(. הלוואות מותנות רגילות .4

 .(לימודי תואר שני בשילוב לימודי תעודת הוראה) Teach.   .Mלוואות מותנות במסגרת לימודיה .5

 

 :רג"ב -תכנית מצוינים להוראה -מותנה מיוחד  מסייע מערך  ג. 

 ממרכזת ג'-א'פי רשימה שמית לשנתונים  אישור קבלה לתוכנית המצוינים על  :תנאי זכאות     . 1      

 .., האחראית לתוכנית מצוינים להוראההאגף מטעם התכנית        

 ₪ 5,800סך על  מותנית מועדפת הלוואהבאמצעות משכ"ל  מלא פטור :הטבות בתוכניות מצוינים   . 2     

 .משלימה ע"י המוסד ומלגה          

 מועדפת: מותנית הלוואההתוכנית ותנאי התחייבות לקבלת דרישות  .3

  "בהוראה "בוגר ותואר  הוראה לתעודת ורצוף בתוכנית לימודים מלאה ללמוד באופן סדירהתחייבות א. 

B.Ed.   

 במהלך שלוש שנות הלימוד.כנית ובתנאי התעמידה   ב.

אם  ,התוכניתבמסגרת    שקיבלו שיפרשו מהתוכנית מרצונם, יחויבו להחזיר את מלוא ההטבותסטודנטים   ג.

  .לא ישלימו את לימודיהם במסלול הרגיל

לפחות שנת   להשלים הבוגר  מוטלת האחריות להשתלב בהוראה מיד עם סיום לימודי ההכשרה. עליו ד. על 

ההתחייבות בשטר כנגד כל שנת לימודים בתכנית. זאת כמפורט  לפחות, משרה 2/3בהיקף של  , עבודה אחת

 אשר הלווה   חותם עליו בבנק.

 

בתחומי  במקצועות הנכללים   חתשע"ת  בשנ ג' -בשנים א' ללומדים הלוואות מותנות מועדפות. ד

הלימוד הנדרשים במערכת החינוך : עיוני ++, מדעים , מדעים +) פירוט ההתמחויות בכל אחד מהתחומים מפורט 

 :בטבלאות בסוף המסמך(

 יסודי-ובמסלול העל לומדים סדירים בתוכנית אקדמית להוראה במסלול בית הספר היסודי

 , למועמדים העומדים בתנאי הקבלה המלאים. וחדבחינוך מי ללא שילוב התמחות

 

 ההלוואה המועדפת תינתן  ללומדים:

  ומעלה;  540 -: סטודנטים בעלי ציון משולב מ בבי"ס היסודיהכשרה להוראה 

  סטודנטים בעלי גילאי:-יסודי והרב-העלהכשרה להוראת מקצועות ההוראה המועדפים במסלולים 

  ומעלה . 550 -ציון משולב מ

 ג-'שנים אבכל אחת מהש"ש לפחות, כולל התנסות בהוראה,  24ף של היק'. 
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  שאינם עובדי הוראה בפועל)לימודים לתעודת הוראה בלבד(    סבת אקדמאים להוראההה. 

-לבית ספר היסודי והעל ההמשרד יעניק הלוואה מותנית מועדפת למתכשרים להוראה במסלולים לתעודת הורא

בתחומי הלימוד הנדרשים במערכת החינוך : עיוני ++, מדעים , מדעים +) פירוט  במקצועות הנכללים יסודי 

,  בחינוך מיוחד ללא שילוב התמחות:  ההתמחויות בכל אחד מהתחומים מפורט בטבלאות בסוף המסמך(

 למועמדים העומדים בתנאי הקבלה המלאים.

 

   .יינתן רק לשנה אחת בלבד 

  ומעלה 80ממוצע הציונים בתואר הנו.  

  ש"ש לפחות בשנת קבלת ההלוואה. 15היקף לימודים של 

 

 להלוואות מותנות:כללים תנאי זכאות  ו.

 (  אזרחות ישראלית.1

 (  שכר הלימוד אינו ממומן במלואו ע"י משרד ממשלתי כלשהו.2

 . הלוואה(  התמדה בלימודים, עד להשלמתם,  במסלול / מקצוע הוראה שבגינם ניתנה ה3

 
 לסטודנטים/יות , מטרותיהן ותנאים נוספים לעניינן להלוואות מותנות מועדפותי המענקים להלן רשימת סוג

 
 

 תנאים להחזר במקרה של אי מילוי סכום מטרה סוג המענק
 התחייבות למענק המותנה

 תשלומים 40, עד 3%מדד + תהלוואה צמודו ₪ 5,800   -עד  מקצועות נדרשיםהוראת ל מענק מותנה מועדף
ית מיום מתן ההלוואה המותנית(. )מדד וריב

משרה כנגד  1/3מחייבת שנת עבודה בהיקף  
 כל הלוואה.

ללימודי תואר ראשון לבעלי  רג"ב– פרויקט  מצוינים
ציונים גבוהים במיוחד לכל 

 המקצועות

 40, עד 3%מדד +  תהלוואה צמודו ₪ 5,800        
תשלומים )מדד וריבית מיום מתן ההלוואה 

 2/3ייבת שנת עבודה בהיקף מח המותנית(.
 משרה כנגד כל הלוואה.

 
מענק מיוחד מותנה 
לתכניות מיוחדות לתעודת 

 הוראה

לקבוצות ייחודיות, עפ"י 
 דרישות מיוחדות של המשרד

תשלומים  40,עד 3%מדד+ תהלוואה צמודו ₪  11,500
 )מדד וריבית מיום מתן ההלוואה המותנית( 

שרה מ 2/3מחייבת שנתיים עבודה בהיקף 
 כנגד כל הלוואה.

 
   

 המותנות המועדפות: ההלוואותנוהל אישור  .ז

 תקים.ומועדפת ימלא בקשה במקור ובשני ע מותנית הלוואהין ביהמעונ סטודנט .1

 .המותנות המועדפות ההלוואותמזכירות המוסד תבדוק אם הנ"ל זכאי להיכלל במסגרת  .2

 הממוחשבת של הלומדים במנהלתוקלד ברשומה  מותנית מועדפת הלוואהבקשת הסטודנט ל .3

  הסטודנטים.
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 הממוחשב המועבר מועדפות תופק מקובץ הלומדים הלוואותרשימת הסטודנטים הזכאים ל .4

 .21.12.2017 - חבטבת תשע" ג', חמישי יוםלא יאוחר מגף אל      

 מועדפת יוקלדו עד לתאריך הנ"ל. הלוואהיש לדאוג שכל הפרטים לקביעת זכאות הסטודנט ל .5

לתקן ברשומה את כל  על המוסד שגויים. או מוסד דו"ח נתונים חסריםליופק ,לאגף  נתונים העברת לפני  .6

עודכנו שו שאכן תוקנו כל הליקויים להפיק שוב את הדו"ח ולוודאוהנתונים החסרים או השגויים 

 הפרטים האישיים של הסטודנטים.

תינתן . לא כן תוקנו כל הליקוייםגף יצורף העתק מדו"ח הנתונים המראה שאאל יםהמועבר נתוניםל .7

 מותנית מועדפת לסטודנט שרשומתו נמצאה שגויה. הלוואהאפשרות לאשר 

 או בסדרי ,בתנאי הזכאות /תסטודנט אשר בהתאם לקריטריונים שפורסמו לעיל אינו עומד  .8

 תלהלוואה מותני , תועבר בקשתוההלוואותאו בקשתו היא מעבר למכסת  ,ת שנקבעויוהעדיפו        

 רגילה.        

 או עד מועד המצוין יום מההודעה לזכאות 45 יפעל למימושה תוך ,הלוואהלהזכאות סטודנט שאושרה  .9

 מועדפת. הלוואהיתבטל מאליו אישור הזכאות ל זותקופה  .  לאחרטר הזכאותשב

 םתקליד ברשומות הלומד את ביצוע ההלוואה המותנית והסכוהמכללה מומלץ שמזכירות לצורך מעקב  .10

 המדויק שקיבל. ההקלדה תיעשה סמוך ליום הביצוע.

 השאלון הוא ממוחשב ויש להפיקו ממערכת מינהל לומדים הממוחשב. .11

 

 המותנות המועדפות: ההלוואותסדרי קדימויות לאישור בקשות מעבר למכסה של 

 תיהיה מעבר למכס ,העומדים בתנאי הזכאות המפורטים לעיל ,מועדפות הלוואותמספר מבקשי  אם 

 ההלוואות, יאושרו ההלוואות לפי סדר העדיפויות הבא:

       

 ימי שירות בצה"ל או שירות לאומי.יעדיפות למס .א

 ומגורים באזורי פיתוח. עדיפות לסטודנטים ממשפחות מרובות ילדים .ב

 

 מותנות רגילות . הלוואותח

 ים הבאים:סטודנטים סדירים העומדים בתנאמותנית רגילה  הלוואהלזכאים להגיש בקשה . 1

  .לפחות 540המשולב  ושציוונבמכללות האקדמיות לחינוך, סטודנט סדיר  . 1

 דה במבחני סאלד )שווה ערך לתעודתתעודת בגרות מלאה או עמיבעל  –סטודנטים במגזר החרדי . 2

 בגרות( .    

 אזרחות ישראלית.בעל  .3

  במגזר החרדי  .'ג -'אשנים אחת מה בכלש"ש לפחות, כולל התנסות בהוראה,  24לימודים בהיקף של . 4

 .ב'-א'בשנים     

 שכר הלימוד אינו ממומן במלואו ע"י משרד ממשלתי כלשהו. .5
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 .סדירים במסלול והתמחות בו החל את לימודיוהמשך לימודים  .6

 רגילה: מותנית הלוואהלא זכאים ל. 2

 א' שלא השלימו את חובת הקבלה ללימודי שנה א'.  משנהסטודנטים  .א

 .בשנה נוספת ועקב כך הוארכו סטודנטים שלימודיהם פוצלו .ב

 .עובדי הוראה בפועל .ג

 .תלמידי המכינות הקדם אקדמאיות פדגוגיות ומכינות לעולים .ד

 סטודנטים במכינות הקדם פדגוגיות ללימודי היהדות. .ה

 .ות חיילות או מורות בשירות לאומימור .ו

 הסטודנטים במשרד הקליטה .ינים בהלוואה יפנו אל מינהל יסטודנטים מחו"ל המעונ .ז

 גננות פרטיות במסלול לימודים מיוחד. .ח

 

 :רגילה מותנית הלוואהל המרביהסכום  .3

לאחר ו הבקשות בתום קליטת כל ,2018 ץמרבחודש יקבע י חתשע"מותנית בשנה"ל  הלוואהל המרביהסכום  

 . למסגרת התקציבית וףבכפ, המועדפות המותנות ההלוואותהקצאת 

 

 :נקודות זכות בשיעורים משתנים -המותנית הרגילה  הלוואהרכיבי ה .4

 המותנית. הלוואההרכיבים הצבירים לחישוב נקודות זכות לקביעת שיעורי ה רשימתלהלן 

 ואילך המשתלב בכיתה רגילה. 2007: שנת עלייה עולה חדש  .א

 :סטודנט חדש .ב

 .  (.B.Ed) ""בוגר בהוראה לתואר הלומדים לסדירים ,ות לבגרותאזכ  . 1   

 .שנים בישיבה גבוההשלוש או  ,באוניברסיטה שנתייםלימודים אקדמיים, לפחות  . 2   

    

 סוג שירות צבאי או לאומי  .ג

 עתודאי .1

 משרת בפועל .2

 חודשים 10 -שירות פחות מ .3

 חודשים 19 -שירות פחות מ   

 חודשים 29 -שירות פחות מ   

 חודשים 36 -שירות פחות מ   

 חודשים 36  -ל  לשירות מע   
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 )שנת התחלת לימודים לעומת שנת סיום לימודים תיכוניים(. מספר שנות השתכרות  .ד

 פחות משנה. .1

 שנים.ארבע  משנה עד  .2

 :.  מצב משפחתיה

 התחשבות במספר אחים. 25רווק עד גיל  .1

 נשוי, אלמן, גרוש, התחשבות במספר ילדים גדול. .2

 יתום .3

 : נקודות זכות למי שמגוריו לא בבית ההורים.מקום מגורים בעת הלימודים  . ו

בתחומי  מקצועות הנכללים לבמסלול אקדמי נקודות זכות מיוחדות למתכשרים להוראה  .  מקצועות נדרשים:ז

הלימוד הנדרשים במערכת החינוך : עיוני ++, מדעים , מדעים +) פירוט ההתמחויות בכל אחד מהתחומים מפורט 

 בטבלאות בסוף המסמך(

 

 :רגילה מותנית הלוואהתנאי התחייבות למקבלי  . ט

 התחייבות הסטודנט ללמוד באופן סדיר ורצוף ובתוכנית לימודים מלאה כדלקמן: .1

 .)למגזר החרדי בלבד(  מורה בכיר לתעודת  ברצף לימודים בתוכנית תלת שנתית    

 .(.B.Ed) ר בהוראה" "בוג לימודים בתוכנית אקדמית ארבע שנתית ברצף לתואר אקדמי ראשון    

 תנאים להחזר במקרה של אי מילוי סכום מטרה סוג המענק
 התחייבות למענק המותנה

לימודי הוראה בכל  מענק מותנה  רגיל
 המקצועות

 40מדד ללא ריבית, עד  תהלוואה צמודו ₪ 4.000  -עד 
תשלומים )מדד מיום מתן ההלוואה 

 1/3המותנית(. מחייבת שנת עבודה בהיקף 
 כנגד כל הלוואה. משרה

 

 ההתחייבות. ימחות בהוראה, לא תוכר לצורך מילועבודה בהוראה ללא תעודת הוראה ושלא במסגרת הת. 2

 

 הרגילות: המותנות ההלוואות נוהל אישור  . י

 או הודעות על אי זכאות ,סטודנט בציון שיעוריהן לכל  ,ההלוואותהמועד המשוער לאישור   .1

 .2018 ץמר חודש יה שלימחצית השנבהוא ,  הלוואההסטודנט ל    

 הממוחשבמת קובץ הסטודנטים ימרש תונפקהמותנות  ההלוואות לאגף העברת רשומות סטודנטים  .2

 .21.12.2017 - חתשע" בטבת  ג', חמישי יוםמלא יאוחר  אשר יועבר לאגף ,הלומדיםשל כלל      

 :רגילה מותנית הלוואהלבקשה . 3

 .הלוואה, ימלא בקשה לרגילה מותנית לוואההסטודנט המבקש     

     ,מותנית הלוואהל הסטודנט במחשב בשדה המתאים את בקשת /תהמוסד יציין ברשומת הלומד    

   ממוחשבת.ה את השאלון יש להפיק ממערכת .  שה יישמר במוסדטופס הבק בציון מס' הקוד המתאים.    
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  יש לפיכך  לכל סטודנט מותנה בקליטת כל המידע במחשב.ושיעורה  הלוואההחלטה לגבי זכאות ל  .4

 מעודכנת ומדויקתשקליטת המידע תהיה מלאה להקפיד     

      חובה לתקן  של קובץ הסטודנטים יש להנפיק דו"ח נתונים שגויים/חסרים. נתוניםלפני העברת ה  .5  

 דות חובה.ברשומת הסטודנט כל הנתונים השגויים/החסרים שהם בגדר של ש      

 אלינו בצירוף תדפיס מדו"ח נתונים שגויים/חסרים המראה שאכן תוקנו כל ויועבר נתוניםה   .6

 .הנתונים שנתגלו כחסרים או השגויים בשדות החובה     

 .םטודנטיס על נתוני הקישוריתהאגף לא יטפל במוסד שלא צירף את הדו"ח הנ"ל בעת העברת    .7

 כפי שיתפרסמו ע"י האגף במועד ,הסטודנטים במהלך שנת הלימודיםעדכון רשומות   במועדי  .8

  אם חלו   מומשה, או הלוואהכל סטודנט אם העל על המוסדות לציין ברשומות  חובה ,מאוחר יותר     

 שינויים בסטאטוס הסטודנט כגון: נשירה מהלימודים, סיבות אישיות, ואחרות.     

 :הסטודנטע"י  הלוואהביצוע ה. 9

או לפי תאריך המצוין בשטר  הלוואהלבצע את ה הלוואהיום ממועד אישור ה 45 נתן פרק זמן שליאים ילזכ

 להלוואה.זמן זה יתבטל מאליו האישור  .  לאחר פרקהזכאות

         

  :מותנות הלוואותמועד שני ל יא .

אה נוספת לסטודנטים להקצהתקציב עבר ואפשר מימוש של שלב ב', יתשלא מומשו  ממלגות יתרת התקציב אם 

 .מותנות הלוואות  אישורשני של  חדשים במועד

 .מותנות הלוואות יאישור מתן , יקיים האגף מחזור נוסף של2018 מאיבראשית חודש 

שהיא לא  כל אשר מסיבה יכללו סטודנטים הזבסבב  תקציב בלתי מנוצלת. תאם ליתרבהת יקבענוסף הסבב ה

 הלוואהלאישור  אי קבלת המבקשים לערער על סטודנטים ,כןכמו   .הראשון רגילה במועד הלוואההגישו בקשה ל

 נתונים או נתונים שגויים. דווח על שבקשתם נדחתה כתוצאה מחוסרסטודנטים או  ,הראשוןבסבב הרגילה 

 ערעור מועד ב'. בטופס םתירשעל המוסד להעביר חוות דעת אישית על הסטודנט המערער.  חוות הדעת 

 .  15.3.2018  - חתשע"  באדר ח' כ להגשת ערעורים הוא  מועד אחרוןה

 
 .ותבקשהכל להיענות לש להדגיש כי אין הבטחה מצד האגף י   :הערה

 , עפ"י הקריטריונים שנקבעו ע"י האגף.הגב' אסתר מועלםיטופלו ע"י  בקשותה              

 02-5603662  טלפון:              

 02-5603657   פקס :              
  estermu@education.gov.il: דוא"ל               

   

 :שלב ב' -מותנות רגילות  הלוואותנוהל אישור .   יב

o נכונים וזהים לרשומה יםמזכירות המוסד תוודא שהפרטים האישיים של הסטודנט 

 חתום על הבקשה.לויש סטודנטים ה במנהל יםהממוחשבת של הסטודנט       

o  על נתוני כלל הסטודנטים ניםמעודכ נתוניםהבקשות יועברו אלינו במרוכז בצירוף 

 .15.3.2018 - חבאדר  תשע" ח'כמיום  יאוחר לא       
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נתן יתלזכאים  .אותו מוסד בבקשות הסטודנטים של טפל יוכל ללא  האגף ,ניםמעודכ נתונים העדר ב :הערה

ההלוואה בגוף האישור תבוטל   הנקוב  מועד ה לאחרלמימוש ההלוואה. עד אישור מתן ה יום ממועד 45של ארכה 

 .לאלתר המותנת

 

   .M .Teach -מערך מסייע לסטודנטים בתכניות ה    .יג

 תנאים להחזר במקרה של אי מילוי סכום מטרה סוג המענק
 התחייבות למענק המותנה

מענק מותנה מועדף לתואר 
 M .Teachהוראה שני ב

תואר שני משולב תעודת 
 הוראה במקצועות הנדרשים.

 

14,000₪ 
 2-בכל אחת מ
 שנות הלימוד

 40, עד 3%מדד +  תהלוואה צמודו
תשלומים )מדד וריבית מיום מתן ההלוואה 

 המותנית(. 
משרה  2/3מחייבת שנתיים עבודה בהיקף 

 כנגד כל הלוואה. 

 

 ודנטים המתכשרים להוראת מקצוע מועדף מהרשימה שלהלן :היא לסטהזכאות להלוואה המותנית,  .1

מקרא/תנ"ך,  :למגזר הממלכתי הכללי בלבדמתמטיקה, מדעים, אנגלית, לשון עברית, , גיאוגרפיה, 

עדיפות לקבלת הלוואה מותנת מועדפת ניתן לבעלי תואר אקדמי במקצועות  מחשבת ישראל, תושב"ע.

 המפורטים בסעיף זה.

 ש"ש לשנה אינם זכאים למערך מסייע. 15-הלימודים שלהם עומד על פחות מסטודנטים שהיקף  .2

 התחייבות הסטודנט ללמוד באופן סדיר ורצוף. תנאי התחייבות למקבלי הלוואות מותנות מועדפות:     

 

                          

 הבנק לביצוע המערך המסייע  .יד

 )החשב הכללי( . ל"שכחהז שזכה במכר מסדבנק באמצעות  ויתבצעההלוואות 

 .בנקהלפנות ישירות לאחד מסניפי  ויש  המותנית תיעשה ע"י הסטודנט הלוואהקבלת ה

בחלק המכללה  ע"יומאושר האגף על ידי  םחתוכאשר הוא  ,הסטודנטאישית לידי  את האישור  למסור על המכללה

 המתאים בטופס )חלק ג' בטופס(.

אישור  הצגת באך ורק ינתן יהמותנית  הלוואהמימוש העל האישור.   לשמורשעליהם  יםאת הסטודנט ליידעיש 

.  לאחר מכן יפוג מאליו בשטר הזכאות המצויןאו לפי המועד  יום בלבד 45תוקף האישור הינו .  הזכאות לבנק

 תוקפו.

 ור.תוקף האישאת יאריך גף לא אה

 על הסטודנט להביא עמו: הלוואהלקבלת ה

 אישור הזכאות  (1

 ת זהותתעוד  (2

 . תלוש שכר אחרוןובעל  בעל הכנסה קבועה לבן משפחה מדרגה ראשונה ( העדפה) אחדערב   (3

 ולא לזכות חשבון המוסד.סטודנט יופקדו ישירות לזכות חשבונו של  הלוואהכספי היש לצין ש      
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 מספר שגוי של.  ספרת ביקורת יש להקפיד על מילוי נכון של מס' תעודת זהות של הסטודנט, כולל      

 קבלת ההלוואה המותנית. אתמהסטודנט ת.ז ימנע       

 

 למענק:מותנית  הפיכת ההלוואהמילוי התנאים ל  . טו

 

והוא  שעליו יחתום הלווה ,כמפורט בשטר ההתחייבות של הבנקא וה הפיכת הלוואה למענקל םהתנאי

 .המחייב

 אם נתמלאו התנאים הבאים : המותנת למענקלהפוך את ההלוואה הלווה יהיה רשאי לבקש ממשרד החינוך 

 וזכאותו לתואר ו/או תעודת הוראה.לפיו קיבל את הלוואה מלאה הלימודים בתכנית סיום 

, בהיקף ובמשך  התקופה שפורטו החינוך  דמשר בפיקוחש בישראל החינוךמוסדות מבאחד בהוראה  עיסוק

 .לעיל, לגבי כל סוג הלוואה

 

מנת להפוך את ההלוואה המותנית  לעאת המידע, ש הסטודנטיםלידיעת  על המכללות להביא  : הערה

אדם -לכחבאגף בכיר  ,רכזת בכירה לנושא הלוואות מותנות , עדי פחימהלפנות לגב' עליהם   ,למענק

 .)בנין התאומים( , ירושלים,15כתובת: רח' כנפי נשרים     משרד החינוך בהוראה, 

 02-5604803: פקס 14:00 -12:00בין השעות  02-5604816  :ל'ט   adifa@education.gov.ilדוא"ל:

 להלן פירוט ההתמחויות בכל אחד מהתחומים :

 

 התמחות תחום לימוד
קוד 

 התמחות

 עיוני + +

 62 אנגלית

 32 לשון עברית

 87 מתמטיקה

 624 עברית )חינוך לשוני(

 מדעים

 81 ביולוגיה

 19 הוראת המדעים

 937 הוראת מדעי המחשב

 427 חקלאות ולימודי הסביבה

 635 טבע

 434 מדע וטכנולוגיה

 637 מדעי החיים

 638 מדעי הטבע

 315 מדעים

 מדעים+

 83 טבע/ביולוגיה/כימיה/פיסיקה

 85 כימיה

 89 פיסיקה

 

http://www.gov.il/
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