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 איגרת לסטודנט/ית המעוניין/ת בהלוואה מותנית לשנה"ל תשפ"ב

 האיגרת מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון ותעודת הוראה 
 הכשרת אקדמאים להוראה ותאר שני

 

 כללי .א
למענק כאשר הסטודנט עומד בתנאים ת כהלוואה מותנית היא הלוואה שהופ

 בהמשך. ושיפורט
 –להבהיר שיש לראות בהלוואה המותנית מכל סוג שהוא אנחנו מבקשים 

 הלוואה בנקאית לכל דבר.
ההלוואה תעמוד לפירעון מידי עם הפסקת הלימודים מסיבה כל שהיא או 

 במידה ולא ימולאו התנאים להפיכת ההלוואה המותנית למענק.
 תשמש את הסטודנט לתשלום שכר הלימוד בלבד.ההלוואה 

 
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 
החינוך וכיו"ב( יהיה הבוגר חייב בהחזר  לתואר מתקדם, קיצוצים במערכת

 ההלוואה.
 

-לבוגר תינתן אפשרות לבקש דחיית פירעון ההלוואה, מגף להכשרת עובדי
(. לא תינתן דחייה בפירעון ההלוואה 02-5604816הוראה, גב' עדי פחימה )טלפון 
 במקרה של הפסקת לימודים.

 .ןונבפירעגב' עדי פחימה אינה מטפלת בהקצאת הלוואות אלא 
 

  תנאי קבלת הלוואות מותנות .ב
 זכאים להגיש בקשה להלוואה מותנית סטודנטים העומדים בתנאים הבאים:

 

העומדים בכל תנאי  . (B.Ed  )בהוראה ראשון לתואר הלומדים סטודנטים

 :לפחות לאחת הקבוצות הבאות והיקף לימודיהם כנדרש הקבלה, ומשתייכים

 'א בטבלה המפורטים המקצועות להוראת מתכשרים
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 'ב בטבלה כמפורט ייחודיות בתוכניות להוראה מתכשרים
' א בשנה הלומדים, ביסודי מחנך לתעודת, היסודי במסלול להוראה מתכשרים

 .ענבר-ודמני מתווה: החדש המתווה פי על הכשרה כניתובת

ג בהן ניתן המענק המותנה, -היקף לימודיהם בתכניות הנ"ל בכל אחת מהשנים א

 .ש"ש 24 -התנסות בהוראה, לא יפחת מ כולל

 

 ועומדים . (M.Teach  )הוראה תעודת משולב שני לתואר הלומדים סטודנטים

 :הבאים התנאים בכל
עומדים במלוא תנאי הקבלה ללימודים בתכנית. (סטודנטים המחויבים בלימודי 

ש"ש, כתנאי לקבלתם לתכנית, אינם זכאים למענק  8בהיקף העולה על  השלמה

 )חובותיהם מותנה, עד להשלמת

 .כל הסטודנטים בתכנית הלומדים בשנה א' בכל התמחות שהיא
סטודנטים בתכנית הלומדים בשנה ב' זכאים למענק מותנה רק אם הם מתמחים 

 .'מקצועות נדרשים, המפורטים בטבלה ב בהוראת
תינתן קדימות לקבלת מענק מותנה לבעלי תואר אקדמי במקצועות המפורטים 

 .'לה בבטב

 .ש"ש 15 -היקף הלימודים בכל שנה בה ניתן המענק המותנה לא יפחת מ

 
 לאחת המשתייכים, בלבד הוראה לתעודת הלומדים אקדמי תואר בעלי סטודנטים

 הקבוצות

 :הבאים התנאים בכל ועומדים הבאות

 'מתכשרים להוראת המקצועות המפורטים בטבלה א

 'הייחודיות המפורטות בטבלה ב מתכשרים להוראה באחת התכניות

 .ומעלה 80 -ממוצע הציונים בתואר האקדמי 

 .תינתן קדימות לבעלי תואר אקדמי בתחום ההתמחות להוראה

 .ש"ש 15 -מ יפחת לאהיקף הלימודים בשנת קבלת המענק המותנה 
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  המותנה המענק לגבי לסטודנטים מידע

 
סטודנט המקבל הלוואה יחתום המענק המותנה הוא כהלוואה בנקאית לכל דבר. 

התחייבות לבנק. מועד פירעון המענק המותנה הוא כארבע וחצי שנים  על שטר

 .מיום סיום הלימודים התקני
ההלוואה תהפוך למענק בתנאי שהסטודנט יסיים את לימודיו בהצלחה ויעבוד 

 ::מספר שנים ובהיקף לפי הפירוט שלהלן במערכת החינוך
שנת עבודה כנגד כל שנת הלוואה לפי היקפי המשרה ₪  5,800עבור הלוואה בסך 

 : שלהלן

 משרה לפחות 1/3בשנה הראשונה בהיקף של  -

 .משרה לפחות 2/3בשנתיים שלאחר מכן בהיקף של  -

 :לפי היקפי המשרה שלהלן₪  5,800עבור הלוואה בסכום העולה על סך 

 .משרה לפחות 2/3שנת עבודה כנגד שנת הלוואה בהיקף של  -
ן בקבלת ההלוואה משום התחייבות של משרד החינוך להעסיק בפועל בהוראה אי

ההכשרה. האחריות על ההשתלבות בעבודה בהוראה מוטלת על  את בוגר תכנית

 .מקבל ההלוואה
אם הסטודנט לא יעמוד בתנאים להפיכת הלוואה למענק, ההלוואה תוגש לפירעון, 

 .חתםההתחייבות של הבנק, שעליו הוא  כמפורט בשטר
אם קיימת סתירה בין האמור בחוזר זה לבין שטר ההתחייבות, הכתוב בשטר 

 .ההתחייבות קובע

התנאים להפיכת הלוואה מותנית למענק מפורטים בשטר ההתחייבות של הבנק, 

 .הסטודנט בזמן קבלת ההלוואה שעליו חותם

ענף  על מנת שההלוואה תהפוך למענק, על הלווה להעביר לגב' עדי פחימה, מנהלת

 :באגף בכיר כוח אדם בהוראה את המסמכים הבאים ,הלוואות מותנות

  אישור סיום לימודים וזכאות לתואר אקדמי ו/או לתעודת הוראה בהתאם

 .ההכשרה להוראה שזיכתה באפשרות לקבל את המענק המותנה לתכנית

  ,אישור העסקה בהוראה באחד ממוסדות החינוך שבפיקוח משרד החינוך
המוסד,, בהיקף ובמשך התקופה שפורטו בשטר ההתחייבות  מנהלחתום ע"י 

 .לבנק
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 כמפורט האישורים להעביר נדרש החינוך במשרד שמועסק לווה גם כי יובהר

 .לעיל

 adifa@education.gov.il :פרטי התקשרות: עדי פחימה, דוא"ל

בין ד'  -מענה טלפוני יינתן בימים א' ג' ו 073-3935185פקס:  073-3935127טל': 
 09:00-12:00השעות 
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 טבלה א'
 

 )תוכניות לימוד מכללה אקדמית אחוה( –מקצועות נדרשים למערכת החינוך 
 

 קוד התמחות התמחות תחום לימוד
 62 אנגלית עיוני ++ 
 32 לשון עברית עיוני ++
 87 מתמטיקה עיוני ++

 635 טבע יסודי מדעים
 638 הטבע לעל יסודימדעי  מדעים
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 טבלה ב'
 

 הלוואות מותנות ומלגות מפעל הפיס לשנה"ל תשפ"ב
 
 

 
 
 
 
 


