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 ' טבת תשע"טי  
 2018דצמבר  18 

 
 ט"תשעשנה"ל  -במוסדות להכשרת עובדי הוראה  ללומדיםהמערך המסייע  חוזר

 יד-יג-יאבסעיפים  עדכון

 לנקבה גם היא המשמעות זכר וןזה בלש בחוזר שנכתב מקום בכל

    

 כללי:  

ולסייע  "ה במסלולי הכשרה ובמקצועות הוראה נדרשיםעוהמסייע נועד לחזק את הכשרת  המערך .1

 במידת האפשר לסטודנטים במימון לימודיהם.

  נדרשים מקצועות תלהורא מתכשריםסטודנטים הל מועדפות מותנות הלוואות מתן מדיניות בשל .2

ת הייחודיות, תקטן מכסת ההלוואות המותנות הרגילות.ובתוכני הלומדיםלסטודנטים ו

 למסגרת בהתאםו המותנית ההלוואה סוג לפי מספר ההלוואות המותנות וגובהן, נקבע .3

ען בתקנה. גם ההלוואות המועדפות לסוגיהן, כפופות למסגרת התקציב בתקנה. )למהתקציבית 

הסר ספק: בשל מגבלות תקציב אין באמור בחוזר זה משום התחייבות למתן הלוואה מועדפת, או 

 רגילה לזכאים(.

כלהלן:  כלשהו מסוג מותנית הלוואה בקבלת המעוניין לסטודנט להבהיר יש .4

 הלוואה בנקאית לכל דבר. היא   המותנית  הלוואה  

 לבנק התחייבות שטר על יחתום מותנית הלוואה המקבל סטודנט   . 

 ויעבוד בהצלחה לימודיו את יסיים שהסטודנט בתנאי למענק תהפוך המותנית ההלוואה 

   במערכת

 .  הבנק של ההתחייבות בשטר שמפורטים ובהיקף שנים מספר החינוך

 בפועל להעסיק החינוך משרד של התחייבות משום המותנית ההלוואה בקבלת אין 

 בהוראה

.ההלוואה מקבל על מוטלת בהוראה בעבודה ההשתלבות  על האחריות  .הבוגר את

 למענק המותנית הלוואה להפיכת בתנאים יעמוד לא הסטודנט אם תוגש ההלוואה 

.חתם הוא שעליו, הבנק של ההתחייבות בשטר כמפורט  לפירעון

 בחוזר האמור בין סתירה קיימת אם בשטר הכתוב,  ההתחייבות שטר לבין זה 

 .קובע ההתחייבות

 בלבד לימוד שכר לתשלום הסטודנט את תשמש המותנית ההלוואה.
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 למימון הזכאים לאומי בשירות או ל"בצה ששירתו חיילים: מותנית להלוואה זכאים לאסטודנטים ש .5

ולומדים באחת המכללות המפורטות להלן, אינם זכאים  שנתיים או שנה במשך אקדמאיים לימודים

 :  הן הנ"ל ההסדר חל בהן  המכללות  בשנים אלה להלוואות מותנות

 הרצוג, ישראל אורות, ילין דוד, ירושלים מכללה, אמונה: ירושלים מחוז 

 סכנין, אוהלו, אורנים:  צפון מחוז 

 לוינסקי מכללת שלוחת  אילת, הדרום חמדת, קיי, אחווה: דרום מחוז. 

 

 המסייע המערך ביצועהאמון על  הבנק.  א

 .הכללי החשב במכרז  שזכה ד"מס בנק באמצעות יתבצעו ההלוואות    

 .הבנק מסניפי לאחד ישירות לפנות ועליו הסטודנט י"ע תיעשה המותנית ההלוואה קבלת    

 ומאושר האגף ידי על חתום כשהוא, הסטודנט לידי אישית האישור את למסור המכללה על    

 '( .ג חלק) בטופס המתאים בחלק המכללה  י"ע    

 .המסירה תאריך ובציון האישור קבלת על הסטודנט את להחתים יש    

  מעבר התוקף  את יאריך  לא האגף. תוקפו מאליו יפוג מכן לאחרבלבד יום  הינו האישור תוקף    

 . האישור בגוף הנקוב לתאריך    

 :לבנק עמו להביא הסטודנט על ההלוואה לקבלת   

   הזכאות אישור 

   זהות תעודת 

   לפי גובה ההלוואה כמפורט להלןערבים , : 

 5,800 של סכום עד מותנית הלוואה  ₪ - מדרגה משפחה לבן העדפה) אחד ערב 

 זהות בתעודת להצטייד ועליו אחרון שכר תלוש ובעל קבועה הכנסה בעל( ראשונה

. 

 תלושים ובעלי קבועה הכנסה בעלי ערבים שני  - ₪ 5,800 של סכום מעל הלוואה 

 .זהות בתעודת להצטייד        ועליהם אחרונים

 .המוסד חשבון לזכות ולא סטודנט של חשבונו לזכות ישירות יופקדו ההלוואה כספי
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 לעניינן נוספים ותנאים מטרותיהן ,ההלוואות סוגי לפי המסייע המערך טבלת. ב

 
 קודים בתוספת המסמך בסוף בטבלה כמפורט מקצועות מועדפים *

 

  ההכשרה המוסדות י"ע  ועדכון דיווחים. ג

 לדווח  ברשומות של  כל סטודנט על מימוש ההלוואה.  
 סטודנט כל של לימודים הפסקת על, הממוחשב הלומדים במנהל, מידית לדווח המכללה על  

 .הלימודים הפסקת סיבת את ולפרט שהוא סוג מכל הלוואה מקבל

  הלימודים הפסקת על למערכת המכללה של דיווח מחייב למכללה ממכללה סטודנטים מעבר  

  אחרת, למערכת כך על לדווח, הסטודנט והתקבל  נירשם שבה המכללה על במקביל. במכללה

 .המותנית ההלוואה בהחזר ויחויב מהלימודים  כנושר  ייחשב הסטודנט

 הלוואה מקבל הסטודנט של נייד טלפון ומספר כתובת שינוי כל לעדכן המכללה על. 

 ההלוואות מקבלי הסטודנטים של הלימודים סיום במועד שינוי כל לעדכן המכללה על. 

 ביקורת ספרת כולל, הסטודנט של זהות תעודת' מס של נכון מילוי על להקפיד יש. 

 .ההלוואה את לקבל מהסטודנט  ימנע שגוי מספר

אוכלוסיית היעדסוגי ההלוואות

גובה 

ההלוואה )₪(

מספר 

הלוואות 

היקף העסקה מינימלימקסימלי

התחייבות 

למענק מותנה

מותנה רגילה

לימודי הוראה בכל 

3עד-4000 ₪המקצועות

מחייבת עבודה ב-1/3 

משרה כנגד כל הלוואה

הלוואה צמודת 

מדד ללא ריבית 

עד    40 

תשלומים

B.Ed. *₪ 5,8003

מחייבת עבודה ב-1/3 

משרה כנגד כל הלוואה

הלוואה צמודת 

מדד + 3% 

ריבית עד 40 

תשלומים

5,8003 ₪מצוינים )רג"ב(

מחייבת עבודה ב-2/3 

משרה כנגד כל הלוואה

הלוואה צמודת 

מדד + 3% 

ריבית עד 40 

תשלומים

M.teach ₪ 14,0002

מחייבת עבודה ב-2/3 

משרה

תואר שני +תעודת הוראה

במשך שנתיים כנגד כל 

הלוואה

11,5001 ₪הסבת אקדמאים להוראה

מחייבת עבודה ב-2/3 

משרה במשך שנתיים 

כנגד ההלוואה

הלוואה צמודת 

מדד + 3% 

ריבית עד 40 

תשלומים

₪ 18,0004

שנת עבודה כמורה 

בפועל

בהיקף 2/3 משרה

כנגד כל הלוואה

לימודי תואר שני לבוגרי 

12,6002 ₪תכניות ייחודיות

מחייבת  שנת עבודה 

כמורה בפועל

הללוואה צמודות 

מדד +3% 

ריבית עד 40 

תשלומים

 בהיקף 2/3 כנגד כל 

הלוואה

נחשונים - יוצאי צה"ל 

הלומדים במסלול ישיר 

לתואר ראשון, שני ותעודת 

הוראה

הלוואה צמודת 

מדד + 3% 

ריבית עד 40 

תשלומים

הלוואה צמודת 

מדד + 3% 

ריבית עד 40 

תשלומים

מותנות 

מועדפות
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 אישורי. דרכון' מס ולא הסטודנט של ז.ת' מס את לומדים במנהל לדווח המכללה על 

  הלוואות

 .הבנק י"ע יכובדו לא דרכון' מס עם  מותנות

       

 והמועדפות הרגילות המותנות הלוואות אישור נוהל.  ד

 

 2.12.2018 -ט"תשע כסלו כ"ד ראשון  מיום יאוחר לא, לאגף לומדים ממשק יעביר המוסד 

  לסוגיהן מותנות הלוואותל בקשותה וסימון הלומדים נתוני את על הממשק לכלול:

 למכללה הרישום בטופס זאת יסמן, מותנית הלוואה המבקש סטודנט . 

 זכאות אי על הודעותו, סטודנט  לכל שיעוריהן בציון, ההלוואות  לאישור המשוער המועד   

.ט"תשע' ב סמסטר במהלךתועברנה למכללה  , להלוואה

 

   רגילות מותנות הלוואות לאישור זכאים .  ה

 : הבאים בתנאים העומדים סדירים סטודנטים רגילה מותנית להלוואה בקשה להגיש זכאים

 המשולב שציונו, לחינוך האקדמיות במכללות סדיר סטודנט  לפחות. 

 לתעודת ערך שווה)סולד  במבחני עמידה או מלאה בגרות תעודת בעל-החרדי במגזר סטודנט 

 (.בגרות

 ישראלית אזרחות בעל. 

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

 ב-'א בשנים החרדי מגזר.' 

 כלשהו ממשלתי משרד י"ע ממומן אינו הלימוד שכר. 

 לימודיו את החל בו והתמחות במסלול סדירים לימודים המשך.

 

 רגילה מותנית להלוואה זכאים לא.   ו 

 נוספת בשנה הוארכו כך ועקב פוצלו שלימודיהם סטודנטים. 

 בפועל הוראה עובדי. 

 לעולים ומכינות פדגוגיות אקדמאיות הקדם המכינות תלמידי. 

 היהדות ללימודי פדגוגיות הקדם במכינות סטודנטים. 

 לאומי בשירות או חיילות מורות. 

 הקליטה משרד של הסטודנטים מינהל אל יפנו הלוואה לקבל המעוניינים ל"מחו סטודנטים. 

 

 רגילה מותנית להלוואה המרבי הסכום .ז

 ולאחר ט"תשע' ב סמסטר במהלך ייקבע ט"תשע ל"בשנה רגילה מותנית להלוואה המרבי הסכום 

 .התקציבית למסגרת בכפוף, המועדפות המותנות ההלוואות הקצאת ולאחר הבקשות כל קליטת תום
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 רגילה להלוואה שיעורי לקביעת זכות נקודות לחישוב רכיבים. ח

 

 נקודות זכות לקביעת שיעורי ההלוואה המותנית. להלן רשימת הרכיבים הצבירים לחישוב

 המשתלב בכיתה רגילה. כמוגדר בחוקא.  עולה חדש: 

 ב. סטודנט חדש:

 ( "זכאות לבגרות, לסדירים הלומדים לתואר "בוגר בהוראהB.E.d.  ) 

 .לימודים אקדמיים, לפחות שנתיים באוניברסיטה, או שלוש שנים בישיבה גבוהה 

 או לאומיג.  סוג שירות צבאי 

 עתודאי 

 משרת בפועל 

 חודשים 10 -שירות פחות מ 

 חודשים 19 -שירות פחות מ   

 חודשים 29 -שירות פחות מ   

 חודשים 36 -שירות פחות מ   

 חודשים 36  -שירות מעל  ל   

 ד.  מספר שנות השתכרות )שנת התחלת לימודים לעומת שנת סיום לימודים תיכוניים(.

 .פחות משנה 

  ארבע שנים.משנה עד 

 ה.  מצב משפחתי:

  התחשבות במספר אחים. 25רווק עד גיל 

 .נשוי, אלמן, גרוש, התחשבות במספר ילדים גדול 

 יתום 

 ו .  מקום מגורים בעת הלימודים: נקודות זכות למי שמגוריו לא בבית ההורים.

  :נדרשים מקצועות.  ז

  הלימוד בתחומי הנכללים קצועותלמ אקדמי במסלול להוראה למתכשרים מיוחדות זכות נקודות  

 ( .המסמך שבסוף בטבלה כמפורטים+ ) מדעים מדעים++,   עיוני: החינוך במערכת  הנדרשים 

 

 רגילה הלוואה למקבלי התחייבות .ט

 :כדלקמן מלאה לימודים ובתוכנית ורצוף סדיר באופן ללמוד הסטודנט התחייבות

 ( .בלבד החרדי למגזר) בכיר מורה לתעודת  ברצף שנתית תלת בתוכנית לימודים

  (..B.Ed" )בהוראה בוגר" ראשון אקדמי לתואר ברצף שנתית ארבע אקדמית בתוכנית לימודים              

 

 מועד שני להלוואות רגילות מותנות    י.

, לאחר חלוקת ההלוואות המותנות המועדפות והרגילות, בסבב הראשון, בתקנהיתרת תקציב  תיוותראם 

 .הלוואות  מותנות רגילות  לטובת,  נוסףמימוש שלב ל תיבדק     האפשרות
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סטודנטים  , או/ובסבב זה יכללו סטודנטים אשר לא הגישו בקשה להלוואה רגילה במועד הראשון

 המבקשים לערער על אי קבלת אישור להלוואה הרגילה בסבב הראשון.

 .4.4.2019  -באדר ב'  תשע"ט חמישי כח'  המועד אחרון להגשת ערעורים הוא יום 

 

 ט"תשע  ל"בשנה'  ג -'א בשנים ללומדים מועדפות מותנות הלוואות.  יא

 המסייע במערך מועדפות מותנות ההלוואות הקצאת במדיניות ימשיך האגף  רק 

 הנדרשים מקצועות בהוראת המתמחים לחינוך האקדמיות  במכללות  לסטודנטים

 ( המסמך בסוף) ב"המצ המקצועות ברשימת והוגדרו , כמפורט להלן החינוך למערכת

 בתקנה התקציב במסגרת מותנה המועדפות המותנות ההלוואות מספר. 

 מדעים ,מדעים ,++עיוני :בקטגוריות לומדיםה ללומדים תינתן המועדפת הלוואהה  + 

)פירוט ההתמחויות בכל אחד מהתחומים מפורט בטבלאות בסוף המסמך( 

הבאים לפחות:והנדרשים לציונים 

o  ומעלה 540 משולב ציון  - היסודי ס"בבי להוראההמתכשרים 

o  ומעלה 550 משולב ציון  - גילאי-והרב יסודי-העל במסלולים להוראההמתכשרים . 

 של היקף  ג-'א מהשנים אחת בכל, בהוראה התנסות כולל, לפחות ש"ש.'

 

יסודי -בית הספר היסודי ובמסלול העללומדים סדירים בתוכנית אקדמית להוראה במסלול יובהר כי 

 הלומדים שילוב התמחות בחינוך מיוחד אינם זכאים להלוואה מותנית.



 (בהוראה גדול ראש) ב"רג -להוראה מצוינים תכנית מותנות הלוואות.  בי

 ג-'א לשנתונים שמית רשימה פי על המצוינים לתוכנית קבלה אישור:  זכאות תנאי '

 ממרכזת

 .האגף מטעם להוראה מצוינים לתוכנית האחראית, התכנית              

  דרישות התוכנית ותנאי התחייבות לקבלת הלוואה מותנית מועדפת כמפורט בחוברת

 של תכנית רג"ב.
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 .  )לימודי תואר שני משולב תעודת הוראה(M .Teach -מותנות בתכניות ה הלוואות.   גי             

  הזכאות להלוואה המותנית המועדפת היא לסטודנטים העומדים במלוא תנאי הקבלה ובכלל

זה מבחן יע"ל ומבחן כניסה בשפה הערבית, המתכשרים להוראה במקצוע מועדף מהרשימה 

 שלהלן: 

 M.Teach-מקצועות מועדפים

 קוד  שנתון ההתמחות 

 87 ב-שנים א מתמטיקה 

 933 ב-שנים א הוראת מתמטיקה 

 315 ב-שנים א מדעים 

 81 ב-שנים א ביולוגיה 

 85 ב-שנים א כימיה 

 89 ב-שנים א פיזיקה 

 638 ב-שנים א מדעי הטבע 

 83 ב-שנים א טבע/ביולוגיה/כימיה/פיסיקה 

 62 ב-שנים א אנגלית 

 32 ב-שנים א לשון עברית 

 624 ב-שנים א עברית )חינוך לשוני( 

 42 ב-שנים א גיאוגרפיה 

-ב מגזר ממלכתי-שנים א מקרא/תנ"ך 
 לא דתי

26 

-ב מגזר ממלכתי-שנים א מקרא 
 לא דתי

17 

-ב מגזר ממלכתי-שנים א מחשבת ישראל  
 לא דתי

24 

-ב מגזר ממלכתי-שנים א ישראלית-תרבות יהודית 
 לא דתי

303 

-ב מגזר ממלכתי-שנים א תושב"ע 
 לא דתי

28 

 35 שנה ב ספרות עברית וכללית 

 13 שנה ב היסטוריה 

 409 שנה ב אזרחות 

מגזר ממלכתי לא -שנה ב  ערבית 
 דתי

68 

 45 שנה ב לימודי ארץ ישראל 

לא -מגזר ממלכתי -שנה ב יהדות 
 דתי

22 

 

  ניתן לבעלי תואר אקדמי במקצועות המפורטים תיעדיפות לקבלת הלוואה מותנת מועדפת

 בסעיף זה.

 לשנה.  ומעלהש"ש  15הוא   שלהםסטודנטים שהיקף הלימודים  זכאים 

   ,סטודנטים הלומדים לימודי השלמה, כתנאי לקבלתם לתכנית, אינם זכאים למערך המסייע

 עד להשלמת חובותיהם, וקבלתם לתכנית התואר השני.

 בתקנה התקציב במסגרת לתוכנית מותנה המותנות ההלוואות מספר. 
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  (בלבד הוראהאקדמאים להוראה )לימודים לתעודת  תללומדים להסב מותנית הלוואה .  די       

 

 מתכשרים להוראהאקדמאים הל אחת מועדפת מותנית הלוואה יעניק המשרד; 

ללא שילוב  +עיוני++, מדעים, מדעים  :בקטגוריות הלומדים .א

  )טבלה בסעיף טז(.  התמחות בחינוך מיוחד.

: בלבד הכללי הממלכתילמגזר  מורשתבמקצועות  הלומדים .ב

 , מחשבת ישראל(17)קוד התמחות  , מקרא(26)קוד התמחות  מקרא/תנ"ך

, תושב"ע (303)קוד התמחות  תרבות יהודית ישראלית,  (24)קוד התמחות 

  (28( , תושב"ע )קוד התמחות 476)קוד התמחות -ומשפט עברי

  הבאים: ם בתנאי העומדים 

 ומעלה 80  - האקדמי בתואר הציונים ממוצע . 

 בתחום ההתמחות עדיפות לקבלת הלוואה מותנת מועדפת ניתן לבעלי תואר אקדמי               

 .להוראה               

 ההלוואה קבלת בשנת לפחות"ש ש 15 של לימודים היקף. 

 

 מילוי התנאים להפיכת ההלוואה מותנית למענק:    .טו         

 , שעליו יחתום הלווההבנק של ההתחייבות בשטר כמפורט הוא למענק הלוואה הפיכתל התנאים

 והוא המחייב.

 אם נתמלאו  למענק המותנת ההלוואה את להפוךיהיה רשאי לבקש ממשרד החינוך  הלווה

 : הבאים התנאים            

 הוראה תעודת/או ו לתואר וזכאותו הלוואה את קיבל לפיו המלאהבתכנית  לימודים סיום. 

 ובמשך בהיקףהחינוך,   משרד שבפיקוחבישראל  החינוך ממוסדות באחד בהוראה עיסוק 

 .הלוואה סוג כל לגבי, לעיל שפורטו התקופה

 

מותנית ה מנת להפוך את ההלוואה עלאת המידע, ש הסטודנטיםהמכללות להביא לידיעת  על

 לכוחבכיר  באגף, מותנות הלוואות לנושא בכירה רכזת' עדי פחימה , לגב  לפנות,  עליהם למענק

 .החינוך משרדבהוראה,   אדם

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

 התקשרות  : עדי פחימה פרטי      

 adifa@education.gov.il"ל:דוא      
 
 14:00 -12:00בין השעות  02-5604816':  טל      

 02-5604803: פקס      

הסטודנטים שגב' עדי פחימה אינה מטפלת בהקצאת הלב של  תשומתאת :יש להסב  הערה

 הלוואות מותנות. הטיפול בהלוואות מותנות הוא באחראיות אגף א' הכשרת עובדי הוראה.
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 טבלת תחומי התמחות וקודי דיווח.  טז

 התמחות קוד התמחות לימוד  תחום

 ++ עיוני

 62 אנגלית

 32 עברית לשון

 87 מתמטיקה

 624 (לשוני)חינוך  עברית

 מדעים

 81 ביולוגיה

 19 המדעים הוראת

 937 המחשב מדעי הוראת

 427 הסביבה לימודי חקלאות

 635 טבע

 434 וטכנולוגיה מדע

 637 החיים מדעי

 638 הטבע מדעי

 83 /ביולוגיה/כימיה/פיסיקהטבע

 315 מדעים

 + מדעים
 89 פיסיקה

 85 כימיה

 


