נובמבר 2019

איגרת לסטודנט/ית המעוניין/ת בהלוואה מותנית לשנת תש" ף
האיגרת מיועדת לסטודנטים הלומדים
לתואר שני משולב תעודת הוראה M.Teach
א .כללי
הלוואה מותנית היא הלוואה שהופכת למענק כאשר הסטודנט עומד בתנאים שיפורטו בהמשך.
הננו להבהיר שיש לראות בהלוואה המותנית  -הלוואה בנקאית לכל דבר.
ההלוואה תעמוד לפירעון מיידי עם הפסקת הלימודים מסיבה כל שהיא או במידה ולא ימולאו
התנאים להפיכת ההלוואה המותנית למענק.
ההלוואה תשמש את הסטודנט לתשלום שכר הלימוד בלבד.
אין בקבלת ההלוואה המותנית משום התחייבות משרד החינוך להעסיק בהוראה את הבוגר.
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.
לבוגר תינתן אפשרות לבקש דחיית פירעון ההלוואה ,מהגף להכשרת עובדי -הוראה (טל'  .) 02-5604816לא
תינתן דחייה בפירעון ההלוואה במקרה של הפסקת לימודים.

ב .תנאי קבלת הלוואות מותנות
זכאים להגיש בקשה להלוואה מותנית סטודנטים לתואר שני ותעודת הוראה ( )M.Teachבמקצועות
מועדפים (לשון ,מדעים) שהיקף לימודיהם עומד על לפחות  15ש"ש ומעלה.
עדיפות תינתן ל:
 .1סטודנטים בעלי תואר אקדמי במקצועות המפורטים בסעיף זה.

ג .הפיכת ההלוואה המותנית למענק
כללי  ,הדיון בהפיכת ההלוואות המותנות למענק ייעשה בתום תקופת "גריס" (פרק זמן נוסף) ,של  4שנים וחצי
ממועד סיום הלימודים ,בהתאם למשך זמן חוקי ממועד תחילת הלימודים.
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הפיכת ההלוואה המותנית למענק תתאפשר עם מילוי תנאים אלה:
 .1התחייבות הסטודנט ללמוד באופן סדיר ורצוף בתוכנית לימודים מלאה עד סיום לימודיו לתואר ולתעודת
הוראה.
 .2מקבל ההלוואה הועסק כמורה במשך שנתיים בהיקף של  2/3משרה כנגד כל הלוואה.
 .3בהלוואות למקצועות/מסלולים מועדפים חייב הסטודנט לעבוד במקצוע ההוראה נשוא ההלוואה
המותנית .לדוגמא :סטודנט שהתמחה בהיסטוריה וקיבל הלוואה מותנית מועדפת חייב לעבוד בהוראה
במקצוע היסטוריה.
הערה :על מנת להפוך את ההלוואה המותנית למענק  ,על מ קבל ההלוואה לפנות לגב' עדי פחימה ,רכזת בכירה
לנושא הלוואות מותנות בכתובת:
רח' כנפי נשרים  15ירושלים (בנין התאומי)
דואל adifa@education.gov.il
טל'  02-5604816בשעות 14:00 – 12:00
פקס 02-5604803

ד .הערות
 .1הסכום המרבי להלוואה מותני ת רגילה שינתן ע"י משרד החינוך יקבע בתום קליטת כל הבקשות מכל
המוסדות לחינוך ובדיקתן ,בכפוף למסגרת התקציבית של משרד החינוך והמכסות המיועדות לכל מוסד
ועבור כל מלגה (הסכום המי רבי בכל אחת משנות הלימוד עומד על .)₪ 14,000
 .2איגרת זו הינה מידע ראשוני בלבד והמידע האמור בה כפוף לחוזר המערך המסייע של משרד החינוך
ולהנחיות שינתנו ע"י נציג המכללה.

 .3סטודנט המעוניין בהלוואה מותנית יוריד טופס בקשה במידע האישי (אפשרויות נוספות) אותו יגיש
במשרדי דיקן הסטודנטים לאירית נוריאל  . 08-8588073את הבקשות יש להגיש לא יאוחר מתאריך
.31.12.2019
 .4כתנאי לקבלת הל וואה מותנית מועדפת ,חייב הסטודנט לחתום על כתב התחייבות במדור שכ"ל ולמלא את
כל התנאים הרשומים בו.
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 .5אישור הזכאות יימסר אישית ע"י נציגת המכללה .יש לשמור על האישור שכן רק עם הצגת אישור הזכאות
לבנק יוכל הסטודנט לממש את ההלוואה המותנית .תוקף אישור הזכאות הינו  45יום בלבד ולאחר מכן
 .6יפוג תוקפו .משרד החינוך לא מתחייב לה נפיק אישורים נוספים .לידיעתכם לקבלת ההלוואה בבנק יש
להביא :אישור זכאות להלוואה ,תעודת זהות ושני ערבים בעלי הכנסה קבועה  +תלוש שכר .
 .7ערעורים על דחיות בקשות להלוואה יוגשו לאירית בדיקן הסטודנטים עד חודש פברואר .2020
לא מובטחת היענות לכל בקשה .הבקשות יטופלו ע"י ועדה מיוחדת באגף להכשרת עובדי הוראה.
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