
המערך המסייע מטעם משרד החינוך מורכב מהלוואה 
מותנית וממלגת מפעל הפיס. 

הלוואה מותנית ניתנת במסגרת מערך מסייע מטעם משרד 
החינוך לתכניות מיוחודות ולמקצועות נדרשים הנקבעים מדי 

שנה ע"י האגף להכשרת עובדי הוראה )במשרד החינוך(. 

מערך מסייע שנה"ל תשפ"ב

קריטריון נוסף להסבת אקדמאים ותואר שני: הצגת זכאות לתואר ראשון עד למועד תחילת הלימודים	 

סטודנטים בעלי תעודת הוראה ו/או עבדו במשרד החינוך - אינם זכאים להגיש בקשה להלוואה מתנית.	 

גובה המלגה רלוונטי לשנת תשפ"ב בלבד בהתאם לחוזר מערך מסייע - משרד החינוך לשנת תשפ"ב 	 

תכנית/ מסלול

M.Teach

הסבת אקדמאים- 
למקצוע נדרש

הייטק להוראה

תכניות בשיתוף 
רשויות מקומיות

 תכנית מצטייני 
משרד החינוך - רג"ב 

 B.Ed מקצוע מועדף 

 B.Ed מסלול יסודי - 
שנה א' בלבד 

מתחילים בתשפ"ב 

מהדסים והנדסאים 
להוראה

תכנית הסבת 
 אקדמאים 

בשיתוף צה"ל

רג"ב הסבה משעולים

 - B.Ed עוזרי חינוך
בשיתוף הרשויות 

המקומיות

עוזרי חינוך הסבת 
אקדמאים בשיתוף 
הרשויות המקומיות

קריטריונים לקבלת ההלוואה המותנית

B.A 80, B.Sc 70 ממוצע
שנה א' – כל ההתמחויות

שנה ב' - אנגלית, פיזיקה, כימיה, מדעים, 
מקרא, מתמטיקה 

בהתמחויות: מתמטיקה,אנגלית, כימיה, 
ביולוגיה, מקרא, תרבות ישראל. ממוצע 

B.A 75, B.Sc 70

כל ההתמחויות

כל ההתמחויות
ממוצע תואר 75

השתתפות בתכנית רג"ב משרד החינוך

 בהתמחות: אנגלית, מתמטיקה, 
 מדעים, מקרא. 

*תנאי הקבלה מפורטים בעמוד הבא

על פי מתווה ודמני-ענבר

כל ההתמחויות

יסודי: כל ההתמחויות
על-יסודי: פיזיקה, כימיה וביולוגיה

ממוצע 90 בתואר ראשון
או 85 בתואר שני ומבחן מסיל"ה

בהתמחויות יסודי, אנגלית )ג',י'(

בהתמחויות יסודי, אנגלית )ג',י'(

היקף שעות 
לימוד מינימלי

15 ש"ש בכל 
שנת לימוד

15 ש"ש בכל 
שנת לימוד

15 ש"ש בכל 
שנת לימוד

15 ש"ש בכל 
שנת לימוד

24 ש"ש בכל 
שנת לימוד

24 ש"ש בכל 
שנת לימוד

24 ש"ש בכל 
שנת לימוד 

15 ש"ש בכל 
שנת לימוד

15 ש"ש בכל 
שנת לימוד

15 ש"ש בכל 
שנת לימוד

15 ש"ש בכל 
שנת לימוד

15 ש"ש בכל 
שנת לימוד

גובה הלוואה 
מותנית 

 ₪ 8,000

 ₪ 5,800

 ₪ 11,500

 ₪ 5,800

₪ 5,800

 ₪ 5,800

 ₪ 5,800

 ₪ 5,800

 ₪ 5,800

 ₪ 5,800

 ₪ 5,800

 ₪ 5,800

מספר הלוואות 
שניתן להגיש

אפשרי להגיש בגין 
שתי שנות לימוד 

אפשרי להגיש בגין 
שנת לימודים אחת

אפשרי להגיש בגין 
שנת לימודים אחת

אפשרי להגיש בגין 
שנת לימודים אחת

3 שנים

3 שנים
)שנים א'-ג' בלבד(

3 שנים
)שנים א'-ג' בלבד( 

אפשרי להגיש בגין 
שתי  שנות לימוד

אפשרי להגיש בגין 
שנת לימודים אחת

אפשרי להגיש בגין 
שנת לימודים אחת

3 שנים

אפשרי להגיש בגין 
שנת לימודים אחת

 גובה מלגת 
מפעל הפיס 

בתמורה ל 40/80 
שעות התנדבות

 ₪ 5000/10000
בהתאמה 

ההלוואה המותנית ניתנת כהלוואה שהופכת בהמשך 
למענק במידה והסטודנט/ית עמד/ה בקריטריונים שנקבעו 

ע"י משרד החינוך.

 מלגת מפעל הפיס מוענקת בתמורה לשעות התנדבות 
בשנת הלימודים.

על מנת להקל על הסטודנטים ריכזנו עבורכם/ן את הכללים וההנחיות מתוך חוזר המערך המסייע שפורסם על ידי משרד 
החינוך, אך למען הסר ספק הכתוב בחוזר משרד החינוך הוא הקובע לצורך הזכאות להלוואה מותנית/מלגת מפעל הפיס.

אין חובה לבקש מלגת מפעל הפיס, אולם תנאי להגשת הבקשה הינו זכאות להלוואה מותנית.
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שאלות נפוצות

מתי מתקבלות תשובות ממשרד החינוך על אישור ההלוואה המותנית?
ההלוואה המותנית מאושרת על ידי משרד החינוך במהלך סמסטר ב' ולעיתים מאוחר יותר בתום שנת הלימודים או לאחריה 

מה היקף המשרה הקובע לצורך הפיכת ההלוואה למענק?
היקף המשרה הנדרש מצויין בשטר ההתחייבות של הבנק 

מהם התנאים להפיכת ההלוואה למענק?
 תנאי ההלוואה מפורטים בשטר ההתחייבות בבנק בעת לקיחת ההלוואה, ההלוואה תהפוך למענק בתנאי שהסטודנט 

יסיים לימודיו בהצלחה ויעבוד במערכת החינוך בהיקף המפורט בשטר ההתחייבות של הבנק.  

האם סטודנטים שעובדים במערכת החינוך זכאים למערך מסייע? 
 סטודנטים בתכניות הסבת אקדמאים שהינם מורים בפועל במערכת החינוך, אינם זכאים להלוואה מותנית 

אך זכאים להגיש בקשה למלגת מפעל הפיס בתנאים הבאים:
• אינו קבוע במשרד החינוך • אינו זכאי להחזר שכר לימוד • ותק במערכת החינוך אינו עולה על 3 שנים • לומד מקצוע נדרש

האם אפשר לקחת מלגה של מפעל הפיס ללא הלוואה מותנית?
 לא, המלגות מותנות אחת בשנייה למעט עובדי הוראה הזכאים למלגת מפעל הפיס גם ללא לקיחת הלוואה מותנית 

)פירוט התנאים בסעיף הקודם(

מתי מתקבלת מלגת מפעל הפיס?
המלגה מועברת לחשבון הפרטי, בד"כ במהלך חודש אוקטובר- נובמבר שלאחר סיום שנת הלימודים

מהם כללי הסדרת שכר לימוד למקבלי מערך מסייע ? 
סטודנט המגיש בקשה למערך מסייע נדרש לשלם מקדמה לשכר לימוד ולבצע הסדרת שכר לימוד במדור שכר לימוד 

 הנחיות למילוי בקשה להלוואה מותנית   

 לחצו כאן

תנאי הפיכת ההלוואה המותנית למענק

הלוואה מותנית בגובה 5,800 ₪ - נדרש ללמד בהיקף של 1/3 משרה עד 3.5 שנים מסיום הלימודים
 הלוואה מותנית בגובה 8,000 ₪ / 11,500 ₪ - נדרש ללמד בהיקף של 2/3 משרה עד 3.5 שנים מסיום הלימודים 

סטודנט המממש הלוואה יותר משנת לימודים אחת נדרש בשנה השנייה ואילך להיקף של 2/3 משרה לפחות
 • היקף המשרה המצוין לעיל הוא מתבסס על מידע משנים קודמות, 

היקף המשרה הנדרש מצוין בשטר ההתחייבות של הבנק 
 • בגין כל שנה בה התקבלה ההלוואה יש ללמד במשך שנת לימוד אחת בהיקף הנדרש, 

אין אפשרות לפצל את היקף המשרה הנדרשת מעבר לשנת עבודה אחת 
• היקפי המשרה נקבעים לפי הסכמי "עוז לתמורה" ו"אופק חדש"

	 מימוש ההלוואה המותנית מתבצע באמצעות בנק מס"ד, המצריך פתיחת חשבון בבנק
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אפשרות א' - בגרות בלבד
• ממוצע משוקלל של 92 בבגרות

• למדעי הרוח:  4-5 יחידות אנגלית ועוד 5 יחידות במקצוע מוגבר אחר
• לאנגלית: 5 יחידות אנגלית עם ציון 70 וציון 200 במבחן אמיר

 
אפשרות ב – בגרות + פסיכומטרי

• ציון משוקלל 540 של בגרות + פסיכומטרי
• לאנגלית: 5 יחידות אנגלית עם ציון 70 וציון 200 במבחן אמיר או 100 ברכיב האנגלית בפסיכומטרי

קריטריונים לקבלת מערך מסייע לסטודנטים הלומדים  B.Ed מקצוע מועדף

 *

https://www.smkb.ac.il/media/bvsh12qs/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99.pdf


הנחיות למילוי בקשה למלגת מפעל הפיס  

 קבלת מלגת מפעל הפיס מותנית בהגשת בקשה להלוואה מותנית מטעם משרד החינוך )למעט עובדים במערכת החינוך(. 
 ככלל, ההתנדבות צריכה להיות התנדבות חינוכית )כתומכי הוראה בבתי ספר ובגני ילדים, במתנ"סים שמפעילים 

מרכזי למידה, עמותות המוגדרות לעזרה חינוכית וכ"ו(. 

סטודנטים המבקשים להתנדב בתחומים אחרים צריכים להגיש בקשה דרך ראש התכנית והמחלקה לאישור חריג. 
סטודנטים המתנדבים באופן קבוע בתחומים כגון: משטרה, כיבוי אש ומד"א, ניתן להכיר במחצית השעות להתנדבות.

תהליך הגשת הבקשה:
קישור למילוי הבקשה יישלח ישירות לסטודנט לאחר תחילת הלימודים ממשרד החינוך.  .1

כל השדות בטופס הבקשה הם שדות חובה.  .2
חובה לצרף אישורים ואסמכתאות – צילום ת"ז, אישור לימודים לשנת הלימודים תשפ"ב, אישור ניהול חשבון/צילום צ'ק   .3 

על שם הסטודנט, התחייבות חתומה ע"י הסטודנט )מצ"ב קישור לכתב הצהרה והתחייבות(. יעודכן בהמשך
לאחר שליחת הטופס לא ניתן לערוך בו שינויים.   .4

לאחר מילוי ושליחת הבקשה יישלח מייל חוזר המאשר את קבלת הבקשה. במידה והמייל לא הגיע, הבקשה לא נקלטה.  .5
לאחר בדיקת הבקשות והעמידה בתנאים, תינתן תשובה ישירות לסטודנטים, המאשרת את ההשתתפות בתכנית   .6 

ואישור להתחלת שעות ההתנדבות )ישלח לכתובת המייל שתירשם בטופס המקוון(.
מועד אחרון להגשה יפורסם בהמשך.  .7

לקראת סוף שנת הלימודים יישלח קישור לסטודנט בצירוף הנחיות לאופן העברת דיווח שעות ההתנדבות.    .8 
על האישור להיות חתום בחתימת מורשה חתימה וחתימת חותמת הארגון בארגון בו בוצעה ההתנדבות.

מלגת מפעל הפיס תוענק לאחר תום שנת הלימודים תשפ"ב ועד לתאריך 30.11.2022.   .9 
המלגה תועבר לחשבון הבנק האישי של הסטודנט בלבד.

 משרד החינוך מציין בחוזר מערך המסייע )סעיף א'( 
למען הסר ספק בשל מגבלות תקציב אין באמור בחוזר זה משום התחייבות למתן ההלוואה. 

קישור לחוזר מערך מסייע האגף להכשרת עובדי הוראה, משרד החינוך  לחצו כאן

בברכת שנת לימודים מוצלחת
מנהל סטודנטים
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https://www.smkb.ac.il/media/dgbbky13/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A2-7-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91.pdf

