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 פ"אתש ה"לאיגרת לסטודנט/ית המעוניין/ת בהלוואה מותנית לשנ

 גרת מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון ותעודת הוראהיהא

 m.teach, ותואר שני הכשרת  אקדמאים להוראה

 

 א. כללי

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

 הלוואה בנקאית לכל דבר. -יש לראות בהלוואה המותנית מכל סוג שהוא הננו להבהיר ש

 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 

 

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

 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.

 

 , גב' עדי פחימההוראה-עובדילהכשרת ת לבקש דחיית פירעון ההלוואה, מגף לבוגר תינתן אפשרו

 (. לא תינתן דחייה בפירעון ההלוואה במקרה של הפסקת לימודים. 02-5604816)טל'  

 אות אלא בפרעונן.וה מטפלת בהקצאת הלונגב' עדי פחימה אי

 

 תנאי קבלת הלוואות מותנותב.  

 סטודנטים העומדים בתנאים הבאים: מותניתלהלוואה זכאים להגיש בקשה 

 ג-בשנים א סטודנטים לתואר ראשון ותעודת הוראה

 ומעלה.  540 שלו  ציון התאמהש סטודנט סדיר .1

 בעלי אזרחות ישראלית. .2

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

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

 המשך לימודים סדירים במסלול ובהתמחות בו החל לימודיו. .5

 ש"ש ומעלה  15ב, היקף לימודים -סטודנטים לתואר שני שנים א .6
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 רגילה: מותניתהלוואה לא זכאים ל

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

 .נה נוספתבש ועקב כך הוארכו סטודנטים שלימודיהם פוצלו .ב

 .תלמידי המכינות הקדם אקדמאיות פדגוגיות ומכינות לעולים .ג

  .מורות חיילות או מורות בשירות לאומי .ד

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

 ים. חיילים ששירתו בצה"ל או בשירות לאומי הזכאים למימון לימודים אקדמיים במשך שנה או שנתי .ו

 

 ואה מותניתוהסכום המרבי להל

 

 בכפוף למסגרת התקציבית. תשפ"איקבע במהלך סמסטר ב' 

 

 מועדפות תנאי קבלת הלוואות מותנות.  ג

 סטודנטים העומדים בתנאים הבאים:מועדפת מותנית להלוואה זכאים להגיש בקשה 

 ג-בשנים א סטודנטים לתואר ראשון ותעודת הוראה

 ומעלה.  540ציון התאמה –יסודי ובהתמחויות לשון, מתימטיקה, טבע במסלול סטודנט סדיר .1

ציון -לשון, מתימטיקה, טבע, מדעי הטבע, אנגליתבהתמחויות וסטודנט סדיר במסלול על יסודי ורב גילאי .2

 ומעלה 550התאמה 

 בעלי אזרחות ישראלית..3

 ג'. -השנים אש"ש לפחות, כולל התנסות בהוראה בכל אחת מ 24לימודים בהיקף של .4

 בתנאי ששכר לימוד אינו ממומן במלואו ע"י משרד ממשלתי כלשהו..5

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

 ההלוואה בשנה קודמת. 

 

 

 

 סטודנטים להסבת אקדמאים להוראה 

 ומעלה. 80 אקדמי בתואר ה ממוצע ציונים -בעלי תואר ראשון  .1

 )ההלוואה תינתן פעם אחת בלבד בתקופת הלימודים( פ"אש"ש בשנה"ל תש  15לומדים מעל  .2

 בעלי אזרחות ישראלית. .3

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

 עדיפות לבעלי תואר אקדמי בתואר בתחום ההתמחות בהוראה .5

 סטודנט סדיר במסלול יסודי או על יסודי ובהתמחויות לשון, מתימטיקה, טבע, מדעי הטבע, אנגלית. .6
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 (dB.Eהלוואה מותנית מועדפת "מצוינים")לתואר  ד. 

מיועד לסטודנטים מצוינים הלומדים במסלולים לתואר ראשון ותעודת הוראה ועומדים בתנאי הקבלה 

 לתוכנית. 

 

 ות המותנות והמועדפותאופן ביצוע ההלוואה. 

 ההלוואות יתבצעו באמצעות בנק מסד-     

 לקבלת ההלוואה על הסטודנט לפנות ישירות לאחד מסניפי הבנק-     

 על המכללה למסור את האישור אישית לידי הסטודנט כשהוא חתום ע"י האגף להכשרת עו"ה ומאושר ע"י   -     

 המכללה בטופס.       

 יום בלבד 45-לתוקף האישור -     

 לקבלת ההלוואה על הסטודנט להביא עימו לבנק:-     

 אישור הזכאות       

 תעודת זהות       

 ערב אחד בעל הכנס קבועה, תלוש זכר אחרון ותעודת זהות.-₪ 5800הלוואה בסכום עד        

 תעודת זהות.שני ערבים בעלי הכנסה קבועה, תלוש שכר אחרון ו-₪ 5800הלוואה מעל סכום        

 

 הפיכת ההלוואה המותנית למענק. ו

התנאים להפיכת הלוואה מותנית למענק הם כמפורט בשטר ההתחייבות של הבנק, שעליו יחתום הלווה והוא 

 המחייב. 

 הפיכת ההלוואה המותנית למענק תתאפשר עם מילוי תנאים אלה:

 תואר ותעודת הוראהסיום לימודים בתכנית המלאה לפיה קיבל את ההלוואה וזכאותו ל-

בהיקף ובמשך התקופה שפורטו  נוךיעיסוק בהוראה באחד ממוסדות החינוך בישראל בפיקוח משרד הח-

 בשטר ההתחייבות לבנק.

 

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

 הוראה,  משרד החינוך.אדם ב-הלוואות מותנות, באגף בכיר לכוח

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

 adifa@education.gov.ilדוא"ל:

 14:00 -12:00בין השעות  02-5604816  טל':

 02-5604803: פקס
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 .  הערותז

 

 איגרת זו הינה מידע ראשוני בלבד והמידע האמור בה כפוף לחוזר המערך המסייע של משרד החינוך .1

 ולהנחיות שינתנו ע"י נציג המכללה.

 
 

ויגיש ימלא בקשה  מועדפת או "מצוינים"(  ,סטודנט המעוניין בהלוואה מותנית מכל סוג שהוא )רגילה .2

 30.12.2020עד לתאריך  08-8588173לאירית נוריאל עוזרת דיקן בקרוואן דיקן הסטודנטים 

ב הסטודנט לחתום על כתב התחייבות במדור כתנאי לקבלת הלוואה מותנית מועדפת או "מצוינים", חיי .3

 שכ"ל ולמלא את כל התנאים הרשומים בו.

 
 

הצגת אישור הזכאות  עם אישור הזכאות יימסר אישית ע"י נציגת המכללה. יש לשמור על האישור שכן רק  .4

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

נפיק אישורים נוספים. לידיעתכם לקבלת ההלוואה בבנק יש  הל מתחייבלא  פוג תוקפו. משרד החינוךי

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

 

 . 2021חודש מאי עד  לדיקן סטודנטים ערעורים על דחיות בקשות להלוואה יוגשו  .5

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

 

 


