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חוזר המערך המסייע ללומדים במוסדות להכשרת עובדי הוראה  -שנה"ל תש"פ

בכלמקוםשנכתבבחוזרזהבלשוןזכרהכוונההיאגםלנקבה 

מבוא

המערך המסייע נועד להגדיל את מספר הסטודנטים האיכותיים המתכשרים להוראת מקצועות
בהםקייםמחסורבמורים,ולסייעבמידתהאפשרלסטודנטיםאלהבמימוןלימודיהם .
לקראת שנה"ל תש"פ נערך האגף להכשרת עו"ה להרחבת המערך המסייע ,שיכלול מספר גדול
יותרשלהלוואותמותנותמטעםמשרדהחינוךומספרגדוליותרשלמלגותמטעםמפעלהפיס,
בכפוףלתנאיםהמפורטיםלהלן .
אנו מבקשים להביא לתשומת לבכם שחלו שינויים בגובה ההלוואות המותנות ובמלגות מפעל
הפיס ,שיוצעו לסטודנטים החדשים בשנה"ל תש"פ.
לא יחול שינוי בהלוואות המותנות ובמלגות מפעל הפיס ,שיוצעו לסטודנטים הממשיכים
לימודיהם במכללה (שנים ב-ג). 
להלן פרוט ההלוואות המותנות ומלגות מפעל הפיס בשנה"ל תש"פ , לסטודנטים חדשים
ולסטודנטים ממשיכים העומדים בתנאים הנדרשים ,וההליכים הנדרשים מהסטודנטים
ומהמוסדותהמכשיריםלמימושן .

הבהרות

ההלוואות המותנות המועדפות ומלגות מפעל הפיס מיועדות רק לסטודנטים הלומדים במכללות
האקדמיות לחינוך ,המתכשרים להוראת מקצועות הוראה נדרשים ו/או לומדים באחת
מהתכניות הייחודיות ,המפורטים להלן בשתי טבלאות :טבלה א" :מקצועות נדרשים למערכת
החינוך"  ,טבלה ב " :תכניות הכשרה ייחודיות" (סעיף ה' ) 
ככלל ,אין חובה לקחת מלגת פיס ,אולם נטילת מלגת פיס מחייבת גם נטילת הלוואה מותנית.

א .הלוואות מותנות

בשלמדיניותמתןהלוואותמותנותמועדפותלסטודנטיםהמתכשריםלהוראתמקצועותנדרשים
בהםקייםמחסור במורים ,ולסטודנטיםהלומדיםבתוכניותהייחודיות ,יוקצו הלוואותמותנות
לסטודנטים שאינם כלולים בקבוצות אלה רק אם יוותר תקציב בתקנה .מספר ההלוואות
המותנות וגובהן ,נקבע לפי סוג ההלוואה המותנית ובהתאם למסגרת התקציבית בתקנה( .למען
הסר ספק :בשל מגבלות תקציב אין באמור בחוזר זה משום התחייבות למתן הלוואה מועדפת ,או
רגילה לזכאים).
 .1ישלהבהירלסטודנטהמעונייןבקבלתהלוואהמותניתמסוגכלשהו,כלהלן:
 הלוואההמותניתהיאהלוואהבנקאיתלכלדבר. 
 סטודנטהמקבלהלוואהמותניתיחתוםעלשטרהתחייבותלבנק. 
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ההלוואה המותנית תהפוך למענק בתנאי שהסטודנט יסיים את לימודיו
בהצלחה ויעבוד במערכת  החינוך מספר שנים ובהיקף שמפורטים בשטר
ההתחייבותשלהבנק. 
אין בקבלת ההלוואה המותנית משום התחייבות של משרד החינוך להעסיק
בפועל בהוראה את בוגר תכנית ההכשרה . האחריות על  ההשתלבות בעבודה
בהוראהמוטלתעלמקבלההלוואה.
אם הסטודנט לא יעמוד בתנאים להפיכת הלוואה המותנית למענק ,ההלוואה
תוגשלפירעוןכמפורטבשטרההתחייבותשלהבנק,שעליוהואחתם.
אם קיימת סתירה בין האמור בחוזר זה לבין שטר ההתחייבות ,הכתוב בשטר
ההתחייבותקובע .
ההלוואההמותניתתשמשאתהסטודנטלתשלוםשכרלימודבלבד.

 .2סטודנטים שלא זכאים להלוואה מותנית :חיילים ששירתו בצה"ל ,או בשירות לאומי,
הזכאים למימון לימודים אקדמאיים במשך שנה ,או שנתיים ולומדים באחת המכללות
המפורטותלהלן ,אינםזכאיםבשניםאלהלהלוואותמותנות.המכללותבהןחלההסדר
הנ"להן: 
 מחוזירושלים:אמונה,מכללהירושלים,דודילין,אורותישראל, הרצוג .
 מחוזצפון:אורנים,אוהלו,סכנין .
 מחוזדרום:אחווה,קיי,חמדתהדרום,אילת-שלוחתמכללתלוינסקי .

 .3אופן ביצוע ההלוואות המותנות
 ההלוואותהמותנותיתבצעובאמצעותבנקמס"דשזכהבמכרזהחשבהכללי .
 לקבלתההלוואההמותניתעלהסטודנטלפנותישירותלאחדמסניפיהבנק .
 עלהמכללהלמסוראתהאישוראישיתלידיהסטודנט,כשהואחתוםעלידי
האגףלהכשרתעו"הומאושרע"יהמכללהבחלקהמתאיםבטופס(חלקג).
 ישלהחתיםאתהסטודנטעלקבלתהאישור,בציוןתאריךהמסירה .
 תוקףהאישורהינו45יוםבלבד,לאחרמכןיפוגתוקפו.האגףלאיאריךאת
התוקףמעברלתאריךהנקובבגוףהאישור .
 לקבלתההלוואההמותניתעלהסטודנטלהביאעמולבנק :
 אישורהזכאות
 תעודתזהות
 ערבים,לפיגובהההלוואהכמפורטלהלן :
 oהלוואהמותניתעדסכוםשל 5,800₪ -ערבאחד(העדפהלבן
משפחה מדרגה ראשונה) בעל הכנסה קבועה ובעל תלוש שכר
אחרוןועליולהצטיידבתעודתזהות .
 oהלוואה מעל סכום של  5,800ש"ח  - שני ערבים בעלי הכנסה
קבועהובעליתלושיםאחרוניםועליהםלהצטיידבתעודתזהות.
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 .4כספי ההלוואה המותנית יופקדו ישירות לזכות חשבונו של הסטודנט ולא לזכות חשבון
המוסד.
 .5דיווחים ועדכונים הנדרשים ממוסדות ההכשרה
 דווחברשומותשלכלסטודנטעלמימושההלוואה. 
 דווח מידי במנהל הלומדים הממוחשב ,על הפסקת לימודים של כל סטודנט
מקבלהלוואהמכלסוגשהואולפרטאתסיבתהפסקתהלימודים .
 מעבר סטודנטים ממכללה למכללה מחייב דיווח של המכללה למערכת על
הפסקת הלימודים במכללה .במקביל ,על המכללה האחרת שבה נירשם
והתקבל הסטודנט ,לדווח על כך למערכת , אחרת הסטודנט ייחשב  כנושר
מהלימודיםויחויבבהחזרההלוואההמותנית .
 עדכוןכלשינויכתובתומספרטלפוןניידשלהסטודנטמקבלהלוואה .
 עדכוןכלשינויבמועדסיוםהלימודיםשלהסטודנטיםמקבליההלוואות .
 יש להקפיד על מילוי נכון של מספר תעודת זהות של הסטודנט ,כולל ספרת
ביקורת.מספרשגויימנעמהסטודנטלקבלאתההלוואה .
 עלהמכללהלדווחבמנהללומדיםאתמספרתעודתהזהותשלהסטודנטולא
מספרדרכון.אישוריהלוואותמותנותעםמספר,דרכוןלאיכובדוע"יהבנק .
 
 .6נוהל אישור ההלוואות המותנות
 המוסד יעביר ממשק לומדים לאגף ,לא יאוחר מיום  ראשון ,ג' כסלו ,תש"פ
 1/12/2019
על הממשק לכלול את נתוני הלומדים וסימון הבקשות להלוואות מותנות
לסוגיהן. 
 סטודנטהמבקשהלוואהמותנית יסמןזאתבטופסהרישוםלמכללה. 
 המועדהמשוערלאישור ההלוואות,בציוןשיעוריהןלכלסטודנט והודעותעל
איזכאות 
להלוואה,תועברנהלמכללהבמהלךסמסטרב'תש"פ .

 .7הלוואות מותנות מועדפות ללומדים בשנים א – ג בשנה"ל תש"פ
 מספרההלוואותהמותנותהמועדפותמותנהבמסגרתהתקציבבתקנה .
 ההלוואה המועדפת תינתן לסטודנטים הלומדים בקטגוריות :עיוני ,++ מדעים,
מדעים+המפורטיםבטבלהא'(סעיףה)ובתכניותהייחודיותהמפורטותבטבלה
ב',והנדרשיםלציוניםהבאיםלפחות:
 oהמתכשריםלהוראהבבי"סהיסודי-ציוןמשולב540ומעלה 
 oהמתכשריםלהוראהבמסלוליםהעל-יסודיוהרב-גילאי -ציוןמשולב550
ומעלה. 
 היקףשל24ש"שלפחות,כוללהתנסותבהוראהבכלאחתמהשניםב-ג.

 .8הלוואות מותנות מועדפות ללומדים בתכנית מצוינים להוראה -רג"ב (ראש גדול בהוראה)


תנאיזכאות:אישורקבלהלתוכניתהמצויניםעלפירשימהשמיתלשנתוניםא-
גמרכזתתוכניתהמצויניםמטעםהאגף.
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דרישות התוכנית ותנאי התחייבות לקבלת הלוואה מותנית מועדפת  -כמפורט
בחוברתשלתכניתרג"ב .


 .9הלוואות מותנות מועדפות בתכניות ה( M .Teach. -לימודי תואר שני משולב תעודת
הוראה)






הזכאות להלוואה המותנית המועדפת היא לסטודנטים העומדים במלוא תנאי
הקבלהובכללזהמבחןיע"לומבחןכניסהבשפההערבית,המתכשריםלהוראה
במקצוע מועדף מהרשימה שלהלן :מתמטיקה ,מדעי המחשב ,מדעים ,כימיה,
פיסיקה ,ביולוגיה ,לימודי הסביבה (שנתון ב' בלבד) ,אנגלית ,לשון עברית.
למגזר הממלכתי הכללי בלבד :מקרא/תנ"ך ,מחשבת ישראל ותרבות ישראל,
תושב"ע .
עדיפותלקבלתהלוואהמותנתמועדפתתינתןלבעליתואראקדמיבמקצועות
המפורטיםבסעיףזה. 
זכאיםסטודנטיםשהיקףהלימודיםשלהםהוא15ש"שומעלהלשנה.
סטודנטיםהלומדיםלימודיהשלמה,כתנאילקבלתםלתכנית,אינםזכאים
למערךהמסייע,עדלהשלמתחובותיהם,וקבלתםלתכניתהתוארהשני.
מספרההלוואותהמותנותלתוכניתמותנהבמסגרתהתקציבבתקנה .

 .10הלוואות מותנות מועדפות ללומדים בתכניות הסבת אקדמאים להוראה (תעודת הוראה
בלבד)

המשרד יעניק הלוואה מותנית מועדפת אחת לאקדמאים המתכשרים להוראה,
הלומדים בקטגוריות :עיוני ,++מדעים  ,מדעים  + ,המפורטים בטבלה א ,או
במקצוע/תחוםשהוגדרבתכניתמיוחדת,המפורטיםבטבלהב',בסעיףה',העומדים
בתנאיםהבאים :




ממוצעהציוניםבתוארהאקדמי-80ומעלה.
עדיפות לקבלת הלוואה מותנית מועדפת תינתן לבעלי תואר אקדמי בתחום
ההתמחותלהוראה.
היקףלימודיםשל15ש"שלפחותבשנתקבלתההלוואה .


 .11מילוי התנאים להפיכת ההלוואה המותנית למענק:
התנאים להפיכת הלוואה מותנית  למענק הם כמפורט בשטר ההתחייבות של הבנק,
שעליויחתוםהלווהוהואהמחייב .
הלווה יהיה רשאי לבקש ממשרד החינוך להפוך את ההלוואה המותנית למענק אם
נתמלאוהתנאיםהבאים :
 
 סיום לימודים בתכנית המלאה לפיה קיבל את הלוואה וזכאותו לתואר ו/או
תעודתהוראה .
 עיסוק בהוראה באחד ממוסדות החינוך בישראל שבפיקוח משרד  החינוך,
בהיקףובמשך 
התקופהשפורטובשטרההתחייבותלבנק,לגביכלסוגהלוואה. 
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 oסטודנטים חדשים –בתמורהלכלשנתהלוואהמותנית,התחייבותלעבודה
במערכתהחינוךבהיקףשל2/3משרהבמשךשנה 
 oסטודנטים ממשיכים (שנה ב-ג) -עלפיהתנאיםשהיוקיימים,המופיעים
בטבלהשלהלן :

טבלה :תנאי הפיכת הלוואה מותנית למענק לסטודנטים ממשיכים בשנה"ל תש"פ



 עלהמכללותלהביאלידיעתהסטודנטיםאתהמידע,שעלמנתלהפוךאתההלוואה
המותנית למענק , עליהם לפנות  לגב' עדי פחימה  ,רכזת בכירה לנושא הלוואות
מותנות,באגףבכירלכוחאדםבהוראה,משרדהחינוך .בכתובת:רח'כנפינשרים
,15ירושלים,(בניןהתאומים) .
 פרטיהתקשרות:עדיפחימה 
 דוא"ל adifa@education.gov.il:
 טל':02-5604816ביןהשעות-12:00 14:00
 פקס: 02-5604803

הערה :יש להסב את תשומת לב הסטודנטים שגב' עדי פחימה אינה מטפלת
בהקצאת הלוואות מותנות .הטיפול בהלוואות מותנות הוא באחראיות אגף א'
הכשרתעובדיהוראה .

5



מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל עובדי הוראה
אגף א' להכשרת עובדי הוראה

ב .מלגות מפעל הפיס
קבלת מלגת מפעל הפיס מחייבת גם נטילת הלוואה מותנית.
מלגות מפעל הפיס כפופות לתנאים שיפורטו להלן ולאישור מפעל הפיס.
בשנה"לתש"פיכללובתכניתהמלגותהמשותפתלמשרדהחינוךומפעלהפיס: 
 .1סטודנטיםהלומדיםבמכללותהאקדמיותלחינוך,המתמחיםבהוראתאחדמהמקצועות
הבאיםבחינוךהעל-יסודי:חט"בו/אוחט"ע,ועומדיםבתנאיםשפורטולגביכלמקצוע.
המקצועות הם :אנגלית (בין-מסלולי) ,מתמטיקה ,לשון ,פיסיקה ,כימיה ,ביולוגיה,
מדעי המחשב.
כל הסטודנטים בתוכנית רג"ב
 .2הלומדיםבתוכניותייחודיותהמפורטותבסעף3שלהלן. 
מטרתהתכניתהיאלגייססטודנטיםאיכותיים,שיוכשרולהוראתהמקצועותשפורטולעיל,בבתי
ספר באזורי הפריפריה הגאוגרפית ו/או החברתית ,כדי להשביח את ההוראה באזורים אלה,
להעלותאתהישגיהתלמידיםולתרוםלצמצוםפעריםבחברההישראלית. 
הקצעתמספרהמלגותלכלמוסדולכלהתמחותתעשהלאחרקבלתהנתוניםלגביהביקושמכל
המוסדות,בכפוףלצורכימערכתהחינוךולהיקףהתקציבהקייםלמטרהזו .

כל האמור בסעיפים  1ו  2-להלן באשר ללומדים בתוכנית ה  ,M.Teach.מתייחס ללומדים
ממשיכים (בשנתונים ב' ואילך ) הזכאים למלגת פיס בגובה  ₪ 10,000בנוסף להלוואה מותנת.
 .1הכשרת מורים להוראת אנגלית ,מתמטיקה ,לשון ,פיסיקה ,כימיה ,ביולוגיה ,מדעי
המחשב.
המלגות מיועדות לסטודנטים המתכשרים להוראת אחד מהמקצועות הבאים :אנגלית,
מתמטיקה ,לשון ,פיסיקה ,כימיה ,ביולוגיה ,מדעי המחשב.
סטודנטיםהמתכשריםלהוראתמקצועותהוראהאחרים,אינםזכאיםלמלגותבמסגרתתכנית
זו .
הסטודנטיםהזכאיםלמלגותצריכיםלהשתייךלאחתהקבוצותהבאות:
 לומדים לתואר ראשון משולב תעודת הוראה ) (B.Ed.עדיפות לסטודנטים בשנת
לימודיהםהשלישית


לומדים לתואר שני משולב תעודת הוראה()M.Teach.



בעלי תואר אקדמי באחד התחומים במקצועות האמורים לעיל ,הלומדים לתעודת
הוראה
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מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל עובדי הוראה
אגף א' להכשרת עובדי הוראה

 .2תנאי סף לסטודנטים המבקשים את המלגות
2א.הכשרת מורים להוראת אנגלית
על המועמדים לתכנית המלגותלמתכשריםלהוראתאנגליתלעמוד בכל התנאים שלהלן :
2א .1לומדים לתואר ראשון משולב תעודת הוראה )(B.Ed.


התמחות בהוראתאנגלית במסלול רב -גילי



בגרותברמהשל5יח"לבציון90לפחות



השיגו רמת "פטור" ברכיב האנגלית במבחן הפסיכומטרי או במבחן
אמי"ר/אמי"רם
(כלומר 134 :לפחות במבחן הפסיכומטרי/אמי"ראו 234לפחותבאמי"רם) 



עמדו במבחן של המכללה לבדיקת השליטה בשפה האנגלית הדבורה.

2א .2לומדים לתואר שני משולב תעודת הוראה ( )M.Teach.


התמחות בהוראתאנגלית במסלול על-יסודי



עמדו במבחן של המכללה לבדיקת השליטה בשפה האנגלית הדבורה



לבעלי תואר אקדמי בשפה/ספרות אנגלית ,ממוצע לימודי התואר האקדמי 80
לפחות



לבעלי תואר אקדמי שאינו בשפה/ספרות אנגלית ,ממוצע לימודי התואר האקדמי
90לפחות וכן השיגו רמת "פטור"ברכיב האנגליתבמבחן הפסיכומטרי או במבחן
אמי"ר/אמי"רם (כלומר 134 :לפחות במבחן הפסיכומטרי/אמי"ר או  234לפחות
באמי"רם)

2א .3בעלי תואר אקדמי באחד התחומים שבתכנית ,הלומדים לתעודת הוראה


תואראקדמיבשפה/ספרותאנגלית,ממוצעלימודיהתוארהאקדמי80לפחות



התמחות בהוראתאנגלית במסלול רב -גילי



עמדו במבחן של המכללה לבדיקת השליטה בשפה האנגלית הדבורה
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מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל עובדי הוראה
אגף א' להכשרת עובדי הוראה
2ב.הכשרת מורים להוראת מתמטיקה
על המועמדים לתכנית המלגות למתכשרים להוראת מתמטיקה לעמוד בכל התנאים
שלהלן :
2ב .1לומדים לתואר ראשון משולב תעודת הוראה ) (B.Ed.


התמחותחדחוגיתבהוראתמתמטיקה



בחינתבגרותבמתמטיקה5יחידותלימוד,ציון85לפחות



השיגו ציון110לפחות,ברכיב החשיבההכמותיתבמבחן הפסיכומטרי

2ב .2 לומדים לתואר שני משולב תעודת הוראה ( )M.Teach.ואקדמאים הלומדים
לתעודת הוראה
 תואראקדמי  B.Sc./ B.A.באחדהמקצועות:מתמטיקה,פיסיקה,מחשבים,הנדסת
חשמל,הנדסתמחשבים,הנדסתאווירונאוטיקה,ממוצעלימודיהתואר80לפחות .
.
2ג .הכשרת מורים להוראת לשון
על המועמדים לתכנית המלגותלמתכשריםלהוראתלשוןלעמוד בכל התנאים שלהלן :

2ג .1לומדים לתואר ראשון משולב תעודת הוראה ) (B.Ed.


התמחותבהוראתלשוןלביה"סהעליסודי



בחינתבגרותבלשון2יח"ללפחות,בציון90לפחות.



השיגו ציון100לפחותברכיבהחשיבההמילוליתבמבחן הפסיכומטרי 


2ג .2לומדים לתואר שני משולב תעודת הוראה ( )M.Teach.ואקדמאים הלומדים לתעודת
הוראה

 התמחותבהוראתלשוןלביה"סהעליסודי
 תואראקדמיבלשון/בלשנותאובתחומיםקרובים


ממוצעלימודיהתואר80לפחות.

2ד .הכשרת מורים להוראת פיסיקה
על המועמדים לתכנית המלגות למתכשרים להוראת פיסיקה לעמוד בכל התנאים
שלהלן :


תואראקדמי  B.Sc.לפחות,המוכרע"י המועצהלהשכלהגבוההבישראל,או
בעל תואר אקדמי מחו"ל ,אשר קיבל הכרה מגף להערכת תארים אקדמיים
ודיפלומות במשרד החינוך ,באחד החוגים הבאים :פיסיקה ,גיאופיסיקה ו/או
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מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל עובדי הוראה
אגף א' להכשרת עובדי הוראה
בהנדסותעתירותפיסיקה:הנדסתחשמל,הנדסתאלקטרוניקה,הנדסתמיקרו-
אלקטרוניקה,הנדסתאלקטרו-אופטיקה,הנדסתאווירונאוטיקה.


לבעלי תואר אקדמי בחוגים הבאים :הנדסת מכונות ,הנדסת חומרים ,הנדסת
בניין,הנדסהכימית,כימיה,נדרשותהשלמותשיתואמועםהמפמ"רלפיסיקה.



ממוצעלימודיהתואר80לפחות.




 .3תנאיהזכאותלמלגתפיסשלכל הלומדים החדשים בתוכניותהמפורטות להלן,הםעמידה
בכלתנאיהקבלהשנקבעולכלתכניתועמידהבתנאיםלקבלתהלוואהמותנית:











רג"ב
M.Teach
הנדסאיםלהוראה
צוות
תוכניותטראמפ
תוכניותייחודיותלמדעים
הייטקלהוראה
תוכניותהסבהלהוראהמשותפותעםרשויותמקומיות
נחשונים
נחשולים 



 .4ההטבות והחובות של הסטודנטים המשתתפים בתכנית מלגות מפעל הפיס
כלסטודנטשתאושרזכאותו,יקבלמלגהממפעלהפיס,בסך5,000,₪או10,000,₪בהתאם
לתכניתבההואלומד,כמפורטבטבלה:"הלוואות מותנות ומלגות מפעל הפיס לשנה"ל
תש"פ" (סעיף5להלן)
 מקבל המלגה חייב בתמורתה במעורבות חברתית במהלך השנה בה קיבל את
המלגה,כלהלן:

 תמורתמלגהשל5,000₪-40שעותבשנה.
 תמורתמלגהשל10,000₪-80שעותבשנה.


ניתן לבצע את המעורבות החברתית בבית הספר .עדיפות לביצוע פעילות זו בבתי
ספרברמתטיפוח4ומעלה.אםישקושיבמציאתבתיספרכאלהבאזור,ניתןלפעול
עםתלמידיםמתקשים,בביתהספרבוהסטודנטמבצעאתההתנסותהמעשית,או
בבי"סאחרשאושרע"ימרכזהתכניתבמכללה. 
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מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל עובדי הוראה
אגף א' להכשרת עובדי הוראה


המעורבות תהייה בהדרכת תלמיד/קבוצת תלמידים בתחום התמחותו של
הסטודנט,עפ"יצורכיביתהספר.



הסטודנט ימסור דיווח בכתב ,בתום כל סמסטר ,למרכז התכנית במכללה ,על
פעילותובמסגרתהמעורבותהחברתיתבביה"ס.



מלגותמפעל הפיסיוענקובתוםהשנה,עדל - 31/10/2020לאחרדיווחעלביצוע
מלואהמחויבותהחברתיתואישורמרכזהתכניתבמכללה.המלגהתועברלחשבון
הבנקהאישישלהסטודנטבלבד.
כל סטודנט יחתום על כתב התחייבות שיועבר למפעל הפיס ,הכולל את פרטיו
האישיים,ובוהואמתחייבלקייםאתהמעורבותהחברתיתבבי"ס,בהיקףהנדרש.
מישלאיקייםאתהתחייבותוזו,לאיקבלאתהמלגה.



סטודנטשמקבלבשנהזומלגהממפעלהפיס,במסגרתאחרת,לאיהיהזכאילמלגה
נוספתממפעלהפיסבמסגרתתכניתההכשרהלהוראה.




 .5רשימת ההלוואות המותנות ומלגות מפעל הפיס לשנה"ל תש"פ
חוזרזהמיועדלהלוואותהמותנותומלגותמפעלהפיסהמיועדותלסטודנטיםהלומדיםבמכללות
האקדמיותלחינוך,המתכשריםלהוראתמקצועותהוראהנדרשיםו/אולומדיםבאחתמהתכניות
הייחודיותהמפורטיםלהלןבשתיטבלאות:טבלהא-"מקצועותנדרשיםלמערכתהחינוך";
טבלהב–"תכניותהכשרהייחודיות" .
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מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל עובדי הוראה
אגף א' להכשרת עובדי הוראה

טבלה א  -מקצועות נדרשים למערכת החינוך

תחום לימוד

התמחות

קוד 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

עיוני ++

מדעים

מדעים +
כימיה

11
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מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל עובדי הוראה
אגף א' להכשרת עובדי הוראה

טבלה ב  -הלוואות מותנות ומלגות מפעל הפיס לשנה"ל תש"פ

הלוואות מותנות

התכנית

סטודנטים
חדשים

5,800
5,800
5,800
5,800
5,800
5,800
5,800
5,800










מצטייניםבפריפריה רג"ב 
למקצועותנדרשים  מדעים,כימיה,פיסיקה,ביולוגיה 
הסבתאקדמאים  מתמטיקה 
למקצועותנדרשים  אנגלית 

מדעים:כימיה,פיסיקה,ביולוגיה 
לשון 
מוסיקה 
תנ"ךותרבותישראלית 
(לאלממ"ד) 
ביולוגיה,
כימיה,
פיסיקה,
לשון,
מתמטיקה,
תוארשניבהוראה אנגלית,
 8,000
מדעים ,מדעי המחשב ,למגזר הממלכתי הכללי בלבד:
 M .Teach

סטודנטים
ממשיכים

 5,800
 5,800
 


 -

מספר
מקסימלי
של הלוואות
מותנות

3
3
1
1
1
1
1
1










 14,000  2

מלגות
מפעל
הפיס

5,000 
 5000/10,000
5000/10,000
5000/10,000
5000/10,000
5000/10,000
5000/10,000
 5000/10,000
 5,000

מקרא/תנ"ך ,מחשבת ישראל ותרבות ישראל ,תושב"ע 

מהנדסיםלהוראה 
צוות 
קרןטראמפ 
כימיה 
הי-טקלהוראה 
אמצעהדרך 
תכניותלהכשרת  מכוןויצמן-פיסיקה 
מוריםלמדעים 
מוריםלמדעים(ממונהעלהשכר) 
מוריםלמדעים-חוזיםאישייםלמקומות 
בעדיפותלאומית 
הסבתאקדמאים  מתמטיקה 
בשיתוףרשויות 
אנגלית 
מקומיות 
לשון 
נחשונים/נחשולים  נחשונים/נחשולים 
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 5,800  5,800 1
 5,800  5,800 1
 8,000  11,500 1
 8,000  11,500 1
 8,000  11,500 1
1
 5,800  -
1

 5,800
 
 1
 11,500
 1
 11,500
 5,800
 5,800

 5,800
 8,000

 5,000
 5,000
 5,000
 5,000
 5,000
 5000/10,000

 10,000
 10,000
 10,000




 1
 1

5000/10,000
5000/10,000




 1
 4

5000/10,000
 10,000

מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל עובדי הוראה
אגף א' להכשרת עובדי הוראה

 .6הלוואות מותנות רגילות
בשנה"ל תש"פ יינתנו הלוואות מותנות רגילות רק אם יוותר עודף בתקנה ,לאחר מתן
ההלוואותהמותנותהמועדפות .


.1זכאיםלאישורהלוואותמותנותרגילות 

זכאים להגיש בקשה להלוואה מותנית רגילה סטודנטים סדירים העומדים בתנאים
הבאים :
 סטודנטסדירבמכללותהאקדמיותלחינוך,שציונוהמשולב540לפחות .
 סטודנטבמגזרהחרדי-בעלתעודתבגרותמלאהאועמידהבמבחניסולד(שווהערך
לתעודתבגרות) .
 בעלאזרחותישראלית .
 לימודיםבהיקףשל24ש"שלפחות,כוללהתנסותבהוראה,בכלאחתמהשניםא-ג 
מגזרהחרדיבשניםא-ב 
 שכרהלימודאינוממומןע"ימשרדממשלתיכלשהו .
 המשךלימודיםסדיריםבמסלולוהתמחותבוהחלאתלימודיו.

.2לאזכאיםלהלוואהמותניתרגילה 
 סטודנטיםשלימודיהםפוצלוועקבכךהוארכובשנהנוספת .
 עובדיהוראהבפועל .
 תלמידיהמכינותהקדםאקדמאיותפדגוגיותומכינותלעולים .
 סטודנטיםבמכינותהקדםפדגוגיותללימודיהיהדות .
 מורותחיילותאובשירותלאומי .
 סטודנטים מחו"ל המעוניינים לקבל הלוואה יפנו אל מינהל הסטודנטים של משרד
הקליטה .

.3הסכוםהמרבילהלוואהמותניתרגילה 
הסכום המרבי להלוואה מותנית רגילה בשנה"ל תש"פ ייקבע במהלך סמסטר ב תש"פ
ולאחרתוםקליטתכלהבקשותולאחרהקצאתההלוואותהמותנותהמועדפות,בכפוף
למסגרתהתקציבית .

.4רכיביםלחישובנקודותזכותלקביעתשיעורילהלוואהרגילה 

להלןרשימתהרכיביםהצביריםלחישובנקודותזכותלקביעתשיעוריההלוואה
המותנית .
א.עולהחדש:כמוגדרבחוקהמשתלבבכיתהרגילה .
ב.סטודנטחדש :
 זכאותלבגרותלסדיריםהלומדיםלתואר"בוגרבהוראה"()B.E.d .
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מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל עובדי הוראה
אגף א' להכשרת עובדי הוראה


לימודיםאקדמיים,לפחותשנתייםבאוניברסיטה,אושלוששניםבישיבה
גבוהה.



ג.סוגשירותצבאיאולאומי 
 עתודאי 
 משרתבפועל 
 שירותפחותמ-10חודשים 
שירותפחותמ-19חודשים 
שירותפחותמ-29חודשים 
שירותפחותמ-36חודשים 
שירותמעלל-36חודשים 
ד.מספרשנותהשתכרות(שנתהתחלתלימודיםלעומתשנתסיוםלימודים
תיכוניים) .
 פחותמשנה .
 משנהעדארבעשנים .
ה.מצבמשפחתי :
 רווקעדגיל25התחשבותבמספראחים .
 נשוי,אלמן,גרוש,התחשבותבמספרילדיםגדול .
 יתום

ו.מקוםמגוריםבעתהלימודים:נקודותזכותלמישמגוריולאבביתההורים .

.5מקצועותנדרשים: 
נקודותזכותמיוחדותלמתכשריםלהוראהבמסלולאקדמילמקצועותהנכלליםבתחומי
הלימוד 
הנדרשים  במערכת החינוך :עיוני   ,++מדעים  ,מדעים  +(כמפורטים בטבלה שבסוף
המסמך) .

.6התחייבותלמקבליהלוואהרגילה 
התחייבותהסטודנטללמודבאופןסדירורצוףובתוכניתלימודיםמלאהכדלקמן :
לימודיםבתוכניתתלתשנתיתברצףלתעודתמורהבכיר(למגזרהחרדיבלבד) .
לימודים בתוכנית אקדמית ארבע שנתית ברצף לתואר אקדמי ראשון "בוגר בהוראה"
(.)B.Ed. 

.7מועדשנילהלוואותרגילותמותנות 
אם תיוותר יתרת תקציב בתקנה ,לאחר חלוקת ההלוואות המותנות המועדפות והרגילות,
בסבבהראשון,תיבדקהאפשרותלמימוששלבנוסף,לטובתהלוואותמותנותרגילות .
בסבב זה יכללו סטודנטים אשר לא הגישו בקשה להלוואה רגילה במועד הראשון ,או/ו
סטודנטיםהמבקשיםלערערעלאיקבלתאישורלהלוואההרגילהבסבבהראשון.
המועדאחרוןלהגשתערעוריםהוא- .4.4.2020
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