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 ז"איגרת לסטודנט/ית המעוניין/ת בהלוואה מותנית לשנת תשע

 האיגרת מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון ותעודת הוראה

 והכשרת  אקדמאים להוראה

 

 א. כללי

 הלוואה מותנית היא הלוואה שהופכת למענק כאשר הסטודנט עומד בתנאים שיפורטו בהמשך.

 הלוואה בנקאית לכל דבר. -תנית מכל סוג שהוא הננו להבהיר שיש לראות בהלוואה המו

 ההלוואה תעמוד לפירעון מיידי עם הפסקת הלימודים מסיבה כל שהיא או במידה ולא ימולאו 

 התנאים להפיכת ההלוואה המותנית למענק.

 ד.בלבההלוואה תשמש את הסטודנט לתשלום שכר הלימוד 

 

  חינוך להעסיק בהוראה את הבוגר. אין בקבלת ההלוואה המותנית משום התחייבות משרד ה

 האחריות להשתלבות בעבודה בהוראה מוטלת על הבוגר עצמו.

אם הבוגר לא השתלב בעבודה בהוראה מסיבה כל שהיא )המשך לימודים לתואר מתקדם, קיצוצים במערכת 

 החינוך וכיו"ב( יהיה הבוגר חייב בהחזר ההלוואה.

 

(. לא תינתן  02-5604816הוראה )טל' -עובדילהכשרת ההלוואה, מגף לבוגר תינתן אפשרות לבקש דחיית פירעון 

 דחייה בפירעון ההלוואה במקרה של הפסקת לימודים.

 

 ב.  תנאי קבלת הלוואות מותנות

 סטודנטים העומדים בתנאים הבאים: להלוואה מותניתזכאים להגיש בקשה 

 סטודנטים לתואר ראשון ותעודת הוראה

 475)פסיכומטרי מינימאלי  525 ה בתנאי הקבלה שציונו המשולב לפחותסטודנט סדיר ללא כל חריג .1

 ומעלה.  92(, במסלול גן ויסודי ממוצע בגרות  85+בגרות מינימאלית 

 בעלי אזרחות ישראלית. .2

 ג'. -ש"ש לפחות, כולל התנסות בהוראה בכל אחת מהשנים א 24לימודים בהיקף של  .3

 משרד ממשלתי כלשהו. בתנאי ששכר לימוד אינו ממומן במלואו ע"י .4
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 סטודנטים להסבת אקדמאים להוראה 

 ומעלה. 80ממוצע ציונים  -בעלי תואר ראשון  .1

 )ההלוואה תינתן פעם אחת בלבד בתקופת הלימודים(ז ש"ש בשנה"ל תשע"  15לומדים מעל  .2

 בעלי אזרחות ישראלית. .3

 בתנאי ששכר לימוד אינו ממומן במלואו ע"י משרד ממשלתי כלשהו. .4

 

 רגילה: מותנית מלגהלא זכאים ל

 משנה א' שלא השלימו את חובת הקבלה ללימודי שנה א'.סטודנטים  .א

 .בשנה נוספת ועקב כך הוארכו סטודנטים שלימודיהם פוצלו .ב

  , .B.Edעובדי הוראה בפועל, הלומדים לתואר ולדרגת שכר של מורה מוסמך/ת בכיר/ה,  .ג

 כל מעמד שהוא(.או לימודים אחרים של השתלמות וקידום )ב   

 .תלמידי המכינות הקדם אקדמאיות פדגוגיות ומכינות לעולים .ד

 .להכשרת עו"ה. מורות חיילות או מורות בשירות לאומי, במסגרת לימודים מיוחדת המאושרת ע"י האגף .ה

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

 ים מיוחד.גננות פרטיות במסלול לימוד .ז

 

הענקת ההלוואה משנים ב' ואילך מותנית בהמשך לימודים באותו מסלול ובאותה התמחות שבגינה הוענקה 

ההלוואה בשנה קודמת. סטודנטים שיפרשו מתוכנית "מצוינים" ו"מקצועות המועדפים" מרצונם, יחויבו 

 להחזיר את מלוא הטבות שקיבלו במסגרת התוכנית. 

 

 דיפות תינתן ל:ע

 טודנטים לאחר שירות חובה בצה"ל או שירות לאומי.. ס1

  פי רשימה מעודכנת ומאושרת-. סטודנטים המתגוררים באזורי עדיפות לאומית על2

 ע"י הממשלה.     

 . סטודנטים ממשפחות מרובות ילדים 3
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 הלוואה מותנית למקצועות מועדפים ג.

 יסודי להוראת -העלבמסלול די ובמסלולים היסו הלומדים לתואר בהוראהמיועד לסטודנטים 

 הוראת האנגלית. מסלולי -, לשון עברית, היסטוריה וספרות עברית וכללית, ובמסלול הביןמתמטיקה, מדעים

 ₪.  5800על ז גובה המלגה המותנית מועדפת יעמוד בשנה"ל תשע"

 

 זכאים להגיש בקשה להלוואה מותנית מועדפת: 

 סטודנטים לתואר ראשון ותעודת הוראה:

)פסיכומטרי המאושרים ע"י משרד החינוך סטודנטים ללא חריגה בתנאי הקבלה בהתאם  למסלולים  .1

   .550המשולב לפחות  םשציונ 85+בגרות מינימאלית  475מינימאלי 

 .ומעלה 525או ציון משולב  ומעלה 92ממוצע בגרות  :במסלול יסודי       

 .ג' -בכל אחת מהשנים אוראה ש"ש לפחות, כולל התנסות בה 24לימודים בהיקף של  .2

 בתנאי ששכר לימוד אינו ממומן במלואו ע"י משרד ממשלתי כלשהו. .3

 המשך לימודים באותו מסלול/מקצוע נשוא המלגה המותנית מועדפת. .4

 בעלי אזרחות ישראלית. .5

 

 הסבת אקדמאים להוראה

 .ומעלה 80ראשון  ממוצע ציונים בתואר  .1

 )פעם אחת בתקופת הלימודים(. ותשע" בשנה"ל ש"ש 15מעל  לומדים סטודנטים ה .2

 בתנאי ששכר לימוד אינו ממומן במלואו ע"י משרד ממשלתי כלשהו. .3

 המשך לימודים באותו מסלול/מקצוע נשוא המלגה המותנית מועדפת.  .4

 בעלי אזרחות ישראלית. .5

 

 (dB.Eהלוואה מותנית מועדפת "מצוינים")לתואר  ד. 

ים במסלולים לתואר ראשון ותעודת הוראה ועומדים בתנאי הקבלה מיועד לסטודנטים מצוינים הלומד

 לתוכנית. 

משרד החינוך,  ותוכנית לימודים תלת הנחיות בהתאם לבסולם הפסיכומטרי  630ציון התאמה תנאי קבלה 

 שנתית. 

 במעבר משנה לשנה. 90הישגים נדרשים ממוצע 

 .להוראהלא מיועד לסטודנטים במסלול הכשרת אקדמאים 
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 הפיכת ההלוואה המותנית למענק. ה

שנים וחצי  4של הדיון בהפיכת ההלוואות המותנות למענק ייעשה בתום תקופת "גריס" )פרק זמן נוסף(, כללי , 

 ממועד סיום הלימודים, בהתאם למשך זמן חוקי ממועד תחילת הלימודים.

 הפיכת ההלוואה המותנית למענק תתאפשר עם מילוי תנאים אלה:

 הסטודנט ללמוד באופן סדיר ורצוף בתוכנית לימודים מלאה. התחייבות .1

 ( לכל שנת הלוואה מותנית.  'סטאז-שנת עבודה בהוראה )שלא במסגרת ההתמחות .2

נשוא ההלוואה  חייב הסטודנט לעבוד במקצוע ההוראהבהלוואות למקצועות/מסלולים מועדפים  .3

חייב לעבוד בהוראה  ת מועדפתיותנסטודנט שהתמחה באנגלית וקיבל הלוואה מ דוגמא:ל המותנית.

 .במקצוע אנגלית

 .לומדים סדירים במסלול האקדמי לתואר "בוגר בהוראה"  . 4     

 א. מקבל ההלוואה סיים את לימודיו וזכאי לתואר האקדמי ולתעודת ההוראה    

 1/3-מצי לפחות, בהיקף שלא יקטן . מקבל ההלוואה הועסק כמורה במערכת החינוך במשך שנתיים וחב

 .משרה בכל שנת עבודה בהוראה

 לומדים סדירים בתכניות להכשרת אקדמאים להוראה.   . 5

 א.  מקבל ההלוואה סיים את לימודיו וזכאי לתעודת הוראה       

  1/3-מקבל ההלוואה הועסק כמורה במערכת החינוך במשך שנתיים וחצי לפחות, בהיקף שלא יקטן מ  .ב

 משרה בכל שנת עבודה בהוראה.

 מגזר הבדואי/ערבי(. (לומדים סדירים בתכניות לא אקדמיים להוראה   . 6

 .א.  מקבל ההלוואה סיים את לימודיו וזכאי לתעודת הוראה

 1/3-מקבל ההלוואה הועסק כמורה במערכת החינוך במשך שנתיים וחצי לפחות, בהיקף שלא יקטן מב.   

 משרה בכל שנת עבודה בהוראה.

 

 

, רכזת בכירה לנושא  עדי פחימהך את ההלוואה המותנית למענק,  עליכם לפנות לגב' להפו ע"מ לידיעתכם: 

 אדם בהוראה,  משרד החינוך.-הלוואות מותנות, באגף בכיר לכוח

 , ירושלים, )בנין התאומים(.05כתובת: רח' כנפי נשרים 

 adifa@education.gov.ilדוא"ל:

 64:22 -60:22בין השעות  20-6524065  טל':

 20-6524025 :פקס
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 .  הערותו

 

ת רגילה שינתן ע"י משרד החינוך יקבע בתום קליטת כל הבקשות מכל יהסכום המרבי להלוואה מותנ .1

המוסדות לחינוך ובדיקתן, בכפוף למסגרת התקציבית של משרד החינוך והמכסות המיועדות לכל מוסד 

 ועבור כל מלגה.

 ף להיענות לכל הבקשות.יש להדגיש כי אין הבטחה מצד האג   הערה:      

לשון, ספרות מדעים, בהוראה למקצועות אנגלית, מתמטיקה, אדם -המחסור בכחלידיעתכם, בשל  .2

למקצועות אלו בהקצאת הלוואות מותנות  זניתנת העדפה במערך המסייע לשנה"ל תשע"והיסטוריה 

 מועדפות. בשל תגבור המקצועות המועדפים תקטן מכסת המלגות המותנות הרגילות.

 
 

 לידיעתכם, ההלוואה המותנית ניתנת כסיוע לתקופת לימודי הסטודנט ובכפיפות לתנאים המפורטים לעיל. .3

 

איגרת זו הינה מידע ראשוני בלבד והמידע האמור בה כפוף לחוזר המערך המסייע של משרד החינוך  .4

 ולהנחיות שינתנו ע"י נציג המכללה.

 
 

ימלא בקשה במינהל  מועדפת או "מצוינים"(  ,הוא )רגילהסטודנט המעוניין בהלוואה מותנית מכל סוג ש .5

 לא יאוחר מתאריך . את הבקשות יש להגיש 08-8588032, טל' 1, חדר 6סטודנטים אצל אילנה ונה, בניין 

630.12.201 . 

 

כתנאי לקבלת הלוואה מותנית מועדפת או "מצוינים", חייב הסטודנט לחתום על כתב התחייבות במדור  .6

 את כל התנאים הרשומים בו.שכ"ל ולמלא 

 
 

הצגת אישור הזכאות  עם אישור הזכאות יימסר אישית ע"י נציגת המכללה. יש לשמור על האישור שכן רק  .7

ולאחר מכן  יום בלבד 45הינו לבנק יוכל הסטודנט לממש את ההלוואה המותנית. תוקף אישור הזכאות 

וספים. לידיעתכם לקבלת ההלוואה בבנק יש  נפיק אישורים נהל מתחייבלא  יפוג תוקפו. משרד החינוך

 ושני ערבים בעלי הכנסה קבועה + תלוש שכר .להביא: אישור זכאות להלוואה, תעודת זהות 

 

 . 2017חודש מאי ערעורים על דחיות בקשות להלוואה יוגשו למינהל סטודנטים עד  .8

 יוחדת באגף להכשרת עובדי הוראה.לא מובטחת היענות לכל בקשה. הבקשות יטופלו ע"י ועדה מ             

 

 


