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חוזר המערך המסייע ללומדים במוסדות להכשרת עובדי הוראה  -שנה"ל תשפ"א
בכל מקום שנכתב בלשון זכר הכוונה היא גם לנקבה
מבוא
המערך המסייע נועד להגדיל את מספר הסטודנטים האיכותיים המתכשרים להוראת מקצועות בהם קיים
מחסור במורים ,ולסייע במידת האפשר לסטודנטים אלה במימון לימודיהם באמצעות הלוואות מותנות,
ההופכות למענק ,בכפוף לתנאים המפורטים במסמך זה.
להלן פרוט ההלוואות המותנות בשנה"ל תשפ"א ,לסטודנטים חדשים ולסטודנטים ממשיכים ,כמו גם התנאים
וההליכים הנדרשים למימושן.
ההלוואות המותנות מיועדות לסטודנטים הלומדים במכללות האקדמיות לחינוך ומתכשרים להוראת מקצועות
נדרשים ,או לומדים באחת מהתכניות הייחודיות ,כמפורט להלן .סטודנטים הלומדים באוניברסיטאות יכולים
לקבל הלוואה מותנית ממשרד החינוך בכפוף לתנאים המפורטים להלן ובקבלת מלגת מפעל הפיס.
מספר ההלוואות המותנות וגובהן ,נקבע לפי תכנית ההכשרה ובכפוף למסגרת התקציבית בתקנה.
 .1פירוט קבוצות הסטודנטים הזכאים להלוואות מותנות
א .סטודנטים הלומדים לתואר ראשון בהוראה ( )B.Ed.שעומדים בכל תנאי הקבלה ,ומשתייכים לפחות
לאחת הקבוצות הבאות והיקף לימודיהם כנדרש:
 מתכשרים להוראת מקצוע בקטגוריות :עיוני ,++מדעים ,מדעים +המפורטים בטבלה א'
 מתכשרים להוראה בתכנית "מצוינים להוראה  -רג"ב" (ראש גדול בהוראה)
 מתכשרים להוראה באחת התכניות הייחודית  -ארבע שנתיות ברצף :תואר ראשון +תואר שני+
תעודת הוראה ,המפורטות בטבלה ב'
 מתכשרים להוראה בבי"ס יסודי -שנה א'
 היקף לימודיהם בתכניות הנ"ל בכל אחת מהשנים א'-ג' בה ניתנת ההלוואה המותנית ,כולל התנסות
בהוראה ,לא יפחת מ 24 -ש"ש.

ב .סטודנטים הלומדים לתואר שני משולב תעודת הוראה ( )M.Teach.ועומדים בכל התנאים
הבאים:






ג.

עומדים במלוא תנאי הקבלה ללימודים בתכנית( .סטודנטים המחויבים בלימודי השלמה כתנאי
לקבלתם לתכנית ,אינם זכאים למערך המסייע ,עד להשלמת חובותיהם)
כל הסטודנטים בתכנית הלומדים בשנה א' בכל התמחות שהיא
סטודנטים בתכנית בשנה ב' זכאים למענק מותנה רק אם הם מתמחים בהוראת מקצועות נדרשים,
המפורטים בטבלה ב'
המתכשרים להוראה במגזר הממלכתי הכללי בלבד :מקרא/תנ"ך ,מחשבת ישראל ותרבות ישראל,
תושב"ע
תינתן קדימות לקבלת הלוואה מותנית לבעלי תואר אקדמי במקצועות המפורטים לעיל
היקף הלימודים בכל שנה בה ניתנת ההלוואה המותנית לא יפחת מ 15-ש"ש.

סטודנטים בעלי תואר אקדמי הלומדים לתעודת הוראה בלבד ,המשתייכים לאחת הקבוצות הבאות
ועומדים בכל התנאים הבאים:
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מתכשרים להוראת מקצוע בקטגוריות :עיוני ,++מדעים ,מדעים +המפורטים בטבלה א'
מתכשרים להוראה באחת התכניות הייחודיות המפורטות בטבלה ב'
ממוצע הציונים בתואר האקדמי  80 -ומעלה.
תינתן קדימות לבעלי תואר אקדמי בתחום ההתמחות להוראה.
היקף הלימודים בשנת קבלת ההלוואה לא יפחת מ 15 -ש"ש.

 .2מידע לסטודנטים לגבי ההלוואה המותנית
על המוסד המכשיר להעביר לסטודנטים המעוניינים בהלוואה המותנית את המידע שלהלן:
 ההלוואה המותנית היא הלוואה בנקאית לכל דבר .סטודנט המקבל הלוואה יחתום על שטר התחייבות
לבנק.
 ההלוואה תהפוך למענק בתנאי שהסטודנט יסיים את לימודיו בהצלחה ויעבוד במערכת החינוך מספר
שנים ובהיקף שמפורטים בשטר ההתחייבות של הבנק.
 אין בקבלת ההלוואה משום התחייבות של משרד החינוך להעסיק בפועל בהוראה את בוגר תכנית
ההכשרה .האחריות על ההשתלבות בעבודה בהוראה מוטלת על מקבל ההלוואה.
 אם הסטודנט לא יעמוד בתנאים להפיכת הלוואה למענק ,ההלוואה תוגש לפירעון כמפורט בשטר
ההתחייבות של הבנק ,שעליו הוא חתם.
 אם קיימת סתירה בין האמור בחוזר זה לבין שטר ההתחייבות ,הכתוב בשטר ההתחייבות קובע.
 ההלוואה תשמש את הסטודנט לתשלום שכר לימוד בלבד.
 .3אופן ביצוע ההלוואה המותנית
ההלוואות המותנות יתבצעו באמצעות בנק מס"ד או בנק אחר שיזכה במכרז החשב הכללי.
 לקבלת ההלוואה המותנית על הסטודנט לפנות ישירות לאחד מסניפי הבנק ,עם אישור הזכאות.
 על המכללה למסור את אישור הזכאות אישית לידי הסטודנט ,כשהוא חתום על ידי האגף להכשרה
אקדמית וקשרי מל"ג-ות"ת במינהל עו"ה ,ומאושר ע"י המכללה בחלק המתאים בטופס (חלק ג)  .יש
להחתים את הסטודנט על קבלת האישור ,בציון תאריך המסירה.
 תוקף האישור הינו  45יום בלבד ,לאחר מכן יפוג תוקפו .האגף לא יאריך את התוקף מעבר לתאריך
הנקוב בגוף האישור .
 לקבלת ההלוואה המותנית על הסטודנט להביא עמו לבנק :אישור הזכאות ,תעודת זהות ,ערבים ,לפי
גובה ההלוואה כמפורט להלן :
 הלוואה מותנית עד סכום של  - ₪ 5,800ערב אחד (העדפה לבן משפחה מדרגה ראשונה) בעל
הכנסה קבועה ובעל תלוש שכר אחרון ועליו להצטייד בתעודת זהות .
 הלוואה מעל סכום של  5,800ש"ח  -שני ערבים בעלי הכנסה קבועה ובעלי תלושים אחרונים
ועליהם להצטייד בתעודת זהות.
 כספי ההלוואה המותנית יופקדו ישירות לזכות חשבונו של הסטודנט ולא לזכות חשבון המוסד.
 .4נוהל אישור הלוואה מותנית
המוסד המכשיר יעביר ממשק לומדים לאגף ,לא יאוחר מיום  1.12.2020על הממשק לכלול את נתוני הלומדים
וסימון הבקשות להלוואה מותנית לסוגיה ,שאותן ביקשו הסטודנטים בעת הרישום ללימודים.
במהלך סמסטר ב' תועברנה למוסד המכשיר הודעות המיועדות לסטודנטים שביקשו הלוואה מותנית ,על זכאות
להלוואה ושיעורה ,או דחיית בקשתם.
 .5התנאים להפיכת ההלוואה המותנית למענק
התנאים להפיכת הלוואה מותנית למענק הם כמפורט בשטר ההתחייבות של הבנק ,שעליו יחתום הסטודנט
והוא המחייב .הסטודנט יהיה רשאי לבקש ממשרד החינוך להפוך את ההלוואה המותנית למענק אם נתמלאו
התנאים הבאים ,ובכפוף לנאמר בשטר ההתחייבות:
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סיים לימודים בתכנית המלאה לפיה קיבל את הלוואה וזכאי לתואר ו/או לתעודת הוראה ,בהתאם
לתכנית בה למד.
עסק בהוראה באחד ממוסדות החינוך בישראל שבפיקוח משרד החינוך ,בהיקף ובמשך התקופה שפורטו
בשטר ההתחייבות לבנק ,לגבי כל סוג הלוואה.
מוסדות ההכשרה מתבקשים להביא לידיעת הסטודנטים את המידע ,שעל מנת להפוך את ההלוואה
המותנית למענק עליהם לפנות לגב' עדי פחימה  ,מנהלת ענף לנושא מענקים מותנים ,באגף בכיר לכוח
אדם בהוראה ,משרד החינוך .פרטי התקשרות :עדי פחימה ,דוא"לadifa@education.gov.il:
.
טל' 073-3935127 :בין השעות  14:00 -12:00פקס073-3935185 :

 .8מקצועות נדרשים ותכניות ייחודיות לשנה"ל תשפ"א
טבלה א'  -מקצועות נדרשים למערכת החינוך

תחום
לימוד

עיוני ++

מדעים

מדעים +
מוסיקה

קוד התמחות

התמחות

אנגלית

62

לשון עברית

32

מתמטיקה

87

עברית (חינוך לשוני)

624

ביולוגיה

81

הוראת המדעים

19

הוראת מדעי המחשב

937

חקלאות לימודי הסביבה

427

טבע

635

מדע וטכנולוגיה

434

מדעי החיים

637

מדעי הטבע

638

טבע/ביולוגיה/כימיה/פיסיקה

83

מדעים

315

פיסיקה

89

כימיה

85

מוסיקה

107
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טבלה ב  -הלוואות מותנות ומלגות מפעל הפיס לשנה"ל תשפ"א

הלוואות מותנות

התכנית

מקסימום מלגות
הלוואות מפעל
הפיס

חדשים ממשיכים
מצטיינים בפריפריה
למקצועות נדרשים
()B.Ed.
הסבת אקדמאים
למקצועות נדרשים
תואר שני בהוראה
M .Teach

רג"ב

5,800

5,800

3

מדעים ,כימיה ,פיסיקה ,ביולוגיה

5,800

5,800

3

מתמטיקה ,אנגלית ,מדעים :כימיה ,פיסיקה ,ביולוגיה
לשון והבעה ,מוסיקה ,גאוגרפיה,
מקרא/תנ"ך ,מקרא ,תרבות ישראל (לא לממ"ד)
מסלול יסודי ,מסלול קדם יסודי.
8,000
שנה א' בכל תחומי הדעת.
שנה ב':אנגלית ,מתמטיקה ,לשון ,פיסיקה ,כימיה ,ביולוגיה ,מדעים ,מדעי המחשב,
למגזר הממלכתי הכללי בלבד :מקרא/תנ"ך ,מחשבת ישראל ותרבות ישראל,
תושב"ע

5,800

מהנדסים להוראה
צוות
קרן טראמפ
תכנית מיוחדת להכשרה להוראת כימיה
הי-טק להוראה
אמצע הדרך
מכון ויצמן – פיסיקה
הסבת אקדמאים
בתכניות מיוחדות
תכנית הממונה על השכר
חוזים אישיים למקומות בעדיפות לאומית

נחשונים /נחשולים

5,800
5,800
11,500
8,000
11,500
5,800
5,800

1

₪ 10,000
8,000

2

11,500
8,000
11,500

1
1
2
2
1
1
1

11,500
11,500

תכנית בשיתוף רשויות מקומיות :מתמטיקה ,אנגלית ,לשון

5,800

1

נחשונים  /נחשולים

8,000

8,000

4

בברכה,

עדי קורסיה

מנהלת אגף א' הכשרה וקשרי מל"ג ות"ת

מנהל אגף א' תקציב מינהל עובדי הוראה

4

על פי בחירת
הסטודנט

1
1

ד"ר לילי רוסו

 ₪ 5,000או

