
 

 

 ללומדים לתעודת הוראה בפיסיקה, כימיה, ביולוגיה, מתמטיקה, הפיס ומפעל החינוך תכנית מלגות משרד
 ב"פתש לשון עברית ואנגלית, ממלכתי - מקראמדע וטכנולוגיה, גיאוגרפיה, מדעי המחשב, 

 
 פ"בתש ל"שנה הוראה עובדי להכשרת במוסדות ללומדים המסייע המערך חוזרמידע מתוך 

 
I. מבוא 

 מחסור קיים בהם מקצועות להוראת המתכשרים האיכותיים הסטודנטים מספר את להגדיל נועד המסייע המערך
 בכפוף הפיס מפעל ומלגת מותנה מענק באמצעות לימודיהם במימון אלה לסטודנטים האפשר במידת ולסייע, במורים
 .זה במסמך המפורטים לתנאים

 המערך המסייע כולל שני סוגים של סיוע:
 הלוואה מותנית .1

 מלגה זו הופכת למענק במידה והסטודנט עומד בהתחייבות של עבודה במערכת החינוך במקצוע אליו הוכשר.
 מלגת מפעל הפיס .2

לימודית לתלמידים  עזרהמתן מלגה נוספת המוענקת לאור התנדבות של מספר שעות מוגדר לאורך השנה ב
 קבלת מלגת הפיס תלויה בקבלת ההלוואה המותנית. לא ניתן לקבל רק את מלגת מפעל הפיס. בבתי ספר.

 
 לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה העברית במקצועות הבאים: בפ"בתשהמערך המסייע הנ"ל פתוח 

 לשון עברית 

 אנגלית 

 ממלכתי - מקרא 

 מתמטיקה 

 פיסיקה 

 כימיה 

 ביולוגיה 

 מדעי המחשב 

 מדע וטכנולוגיה 

 גיאוגרפיה 
 
II. הלוואה מותנית 

 לבנק התחייבות שטר על יחתום הלוואה המקבל סטודנט .דבר לכל בנקאית כהלוואה הוא המותנה המענק .

 .התקני הלימודים סיום מיום שנים וחצי כארבע הוא המותנה המענק פירעון מועד

 שנים מספר החינוך במערכת ויעבוד בהצלחה לימודיו את יסיים שהסטודנט בתנאי למענק תהפוך ההלוואה 

 :שלהלן הפירוט לפי ובהיקף

o 5,800 בסך הלוואה עבור ₪ (לסטודנטים הלומדים תעודת הוראה במקצועות המצוינים ב-Iמבוא . )

 : שלהלן המשרה היקפי לפי הלוואה שנת כל כנגד עבודה שנת

 לפחות משרה 1/3 של בהיקף הראשונה בשנה -

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

o הוראת מתמטיקה לסטודנטים הלומדים בתכנית ) ₪ 5,800 סך על העולה בסכום הלוואה עבור- 

 :שלהלן המשרה היקפי לפי (₪ 11,500: הלוואה בסך הזנק להוראה בלבד

 .לפחות משרה 2/3 של בהיקף הלוואה שנת כנגד עבודה שנת -

 ההכשרה תכנית בוגר את בהוראה בפועל להעסיק החינוך משרד של התחייבות משום ההלוואה בקבלת אין .

 .ההלוואה מקבל על מוטלת בהוראה בעבודה ההשתלבות על האחריות

 בשטר כמפורט, לפירעון תוגש ההלוואה, למענק הלוואה להפיכת בתנאים יעמוד לא הסטודנט אם 

 .חתם הוא שעליו, הבנק של ההתחייבות

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

 בלבד לימוד שכר לתשלום הסטודנט את תשמש ההלוואה. 



 

    

 הסטודנט חותם שעליו, הבנק של ההתחייבות בשטר מפורטים למענק מותנית הלוואה להפיכת התנאים 

 .ההלוואה קבלת בזמן

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

 :הבאים המסמכים את בהוראה אדם כוח בכיר

o להוראה ההכשרה לתכנית בהתאם הוראה לתעודת או/ו אקדמי לתואר וזכאות לימודים סיום אישור 

 .המותנה המענק את לקבל באפשרות שזיכתה

o מנהל י"ע חתום ,החינוך משרד שבפיקוח החינוך ממוסדות באחד בהוראה העסקה אישור 

 .לבנק ההתחייבות בשטר שפורטו התקופה ובמשך בהיקף, המוסד

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

o ל"דוא, פחימה עדי: התקשרות פרטי :adifa@education.gov.il ;073-: פקס 3935127-073': טל

 09:00-12:00 השעות בין' ד -ו' ג' א בימים יינתן טלפוני מענה 3935185

o למענק ההלוואה הפיכת רק בנושא פחימה עדי' לגב יש לפנות כי יובהר. 

 המותנות ההלוואות ביצוע אופן

 הכללי החשב במכרז שיזכה אחר בנק או, ד"מס בנק באמצעות מיושם ההלוואות מערך. 

 מוסד ידי על לו שיימסר הזכאות אישור עם, הבנק מסניפי לאחד ישירות לפנות הסטודנט על ההלוואה לקבלת 
 .ההכשרה

 במנהל חתימה מורשה ידי על חתום כשהוא, הסטודנט לידי אישית הזכאות אישור את למסור ההכשרה מוסד על 
, האישור קבלת על הסטודנט את להחתים יש'(. ג חלק) בטופס המתאים בחלק ההכשרה מוסד י"ע ומאושר, ה"עו

 .המסירה תאריך בציון

 לתאריך מעבר התוקף את יאריך לא האגף. תוקפו יפוג מכן לאחר, בלבד יום 45 הינו האישור תוקף 
 .האישור בגוף הנקוב

 זהות תעודת, הזכאות אישור: לבנק עמו להביא הסטודנט על המותנית ההלוואה לקבלת, 
 .אחד ערב

 המוסד חשבון לזכות ולא הסטודנט של חשבונו לזכות ישירות יופקדו המותנית ההלוואה כספי. 
 

 המותנות ההלוואות אישור נוהל

 .האוניברסיטה תעביר במרוכז את שמות כל הסטודנטים שביקשו לקבל הלוואה מותנית למשרד החינוך 

 על, מותנית הלוואה שביקשו לסטודנטים המיועדות הודעות המכשיר למוסד תועברנה' ב סמסטר במהלך 
 .בקשתם דחיית או, ושיעורה להלוואה זכאות

 הבאים להוראה, העומדים בתנאים המתכשרים לאקדמאים מותנית הלוואה יעניק המשרד: 

 ומעלה 80 האקדמי בתואר הציונים ממוצע. 

 להוראה ההתמחות בתחום אקדמי תואר לבעלי קדימות תינתן. 

 ההלוואה קבלת בשנת לפחות ש"ש 15 של לימודים היקף. 
 
III. הפיס מפעל מלגות 

 ב"תשפ לתקציב הפיס ממפעל סופי אישור בקבלת מותניית הפיס מפעל מלגת. 

 ככלל, אין חובה לקחת את מלגת הפיס, אולם  .מותנית הלוואה נטילת גם מחייבת הפיס מפעל מלגת קבלת
 נטילת מלגת הפיס מחייבת גם נטילת הלוואה מותנית.

 לימוד שנת בכל אחת פיס מלגת רק לקבל ניתן. 

 הפיס מפעל ולאישור להלן שיפורטו לתנאים כפופות הפיס מפעל מלגות. 

 לתוכנית ובהתאם ₪ 10,000 או, ₪ 5,000 בסך, הפיס ממפעל מלגה יקבל, זכאותו שתאושר סטודנט כל 
 תפורסם, כניתת בכל המלגה גובה על ההחלטה בדבר הודעה. אלה למלגות המיועד התקציב ולהיקף ההכשרה

 את קיבל עבורה השנה במהלך חברתית במעורבות בתמורתה חייב המלגה מקבל, הבקשות כל קבלת לאחר
 :כלהלן, המלגה
o בשנה שעות 40 ₪ - 5,000 של מלגה תמורת. 
o בשנה שעות 80 ₪ - 10,000 של מלגה תמורת. 

 ועמותות למידה מרכזי ,מתנסים ,ילדים בגני ,ספר בבתי כהתנדבות תבוצע החברתית המעורבות 
 .המקומית ברשות ומוכרות חינוכית לעזרה המוגדרות

 במכללה ב"רג רכז ידי על אושרי ההתנדבות מקום ,ב"ברג הלומדים לסטודנטים. 

 גם לשלב 'וכו א"מד ,אש כיבוי ,משטרה כמו בתחומים קבוע באופן המתנדבים לסטודנטים מומלץ 
 במוסד רצוי ,הפיס מפעל של מלגה לקבלת ההתנדבות משעות בחלק לפחות ,חינוך במוסדות התנדבות

 שישלח בקישור הסטודנט ידי על לחיש ההתנדבות ביצוע אישור .בהכשרה התנסות מקיים הסטודנט בו
 .הלימודים שנת סוף לקראת אליו

 המקום ובחותמת ההתנדבות בוצעה בו בארגון חתימה מורשה בחתימת חתום להיות האישור על. 
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 כנדרש ההתנדבות שעות ביצוע אישור את שהעביר למי רק יוענקו המלגות. 

 לחשבון תועבר המלגה 30.11.2022 ועד ב"תשפ ודיםהלימ שנת תום לאחר יוענקו הפיס מפעל מלגות 
 .בלבד הסטודנט של האישי הבנק

 מבצע הסטודנט בו הספר בבית ,מתקשים תלמידים לפעול עם באזור, ניתן כאלה ספר בתי במציאת קושי יש אם 
 .לילא קראקרה י"ע שאושר אחר ס"המעשית, או בבי ההתנסות את

 
 פיס למלגת בקשה הגשת נוהל

 אותו יעביר אשר ההכשרה מוסד אל מקוון לטופס קישור שלחיי (ספטמבר תחילת) הלימודים שנת בתחילת 

 .למלגות הזכאות בתנאי העומדים לסטודנטים

 חתום ההתנדבות שעות לביצוע התחייבות כתב אליו ויצרף (נובמבר סוף) המקוון הטופס את ימלא הסטודנט ,

 .הסטודנט שם על בנק חשבון ניהול אישור/ק'צ וצילום לימודים אישור, זהות תעודת צילום

 דצמבר חודש במהלך לסטודנטים ישירות יישלח בהתנדבות להתחיל ואישור למלגה זכאות אישור. 

 30.7.2022 -ה עד תבוצע ההתנדבות. 

 אפריל חודש במהלך לסטודנטים ישלחיש מקוון טופס גבי על תבוצע במרוכז התנדבות אישורי הגשת. 

 השעות כל סך על ההתנדבות אישורי כל את להגיש יש. 7.8.2022עד ההתנדבות אישורי את להגיש ניתן 

 .במרוכז הנדרשות

 לילא קראקרהניתן לפנות ל לשאלות ועזרה בנושא מלגות הפיס. 
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