
 

 

 ללומדים לתעודת הוראה בפיסיקה, כימיה, ביולוגיה, מתמטיקה, הפיס ומפעל החינוך תכנית מלגות משרד
 תש"פ לשון עברית ואנגליתמדעי המחשב, 

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

 
I. מבוא 

מקצועות  להוראת המתכשרים האיכותיים הסטודנטים מספר את להגדיל שנועד מערך מסייעמפעיל משרד החינוך 
 .לימודיהם במימון אלה לסטודנטים האפשר במידת ולסייע ,במורים מחסור קיים בהם

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

למענק במידה והסטודנט עומד בהתחייבות של עבודה במשך שנתיים במערכת החינוך במקצוע מלגה זו הופכת 
 אליו הוכשר.

 מלגת מפעל הפיס .2
עזרה לימודית לתלמידים מתן מלגה נוספת המוענקת לאור התנדבות של מספר שעות מוגדר לאורך השנה ב

 לקבל רק את מלגת מפעל הפיס.קבלת מלגת הפיס תלויה בקבלת ההלוואה המותנית. לא ניתן  בבתי ספר.
 

 לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה העברית במקצועות הבאים:בתש"פ המערך המסייע הנ"ל פתוח 

 לשון עברית 

 אנגלית 

 מתמטיקה 

 פיסיקה 

 כימיה 

 ביולוגיה 

 מדעי המחשב 
 
II. סכומי הסיוע 
 הלוואה מותנית .1

 )ניתן לקבל פעם אחת בלבד(.₪  11,500גובה ההלוואה  -
משרה במשך שנתיים כנגד ההלוואה )ואז הופכת למענק(. אם לא עמד הסטודנט  2/3מחייבת עבודה בהיקף  -

, תהפוך ההלוואה המותנית להלוואה בנקאית, אותה יהיה עליו להחזיר בדרישות של המענקבהתחייבות ו
 .רטו בכתב ההתחייבותופילבנק, בתנאים ש

 מלגת מפעל הפיס .2
 .לפי בחירתו₪,  10,000או ₪,  5,000כל סטודנט שתאושר זכאותו, יקבל מלגה ממפעל הפיס, בסך  -
 הלן:למקבל המלגה חייב בתמורתה במעורבות חברתית במהלך השנה בה קיבל את המלגה, כ -

 סיוע לימודי(. –, באחד מבתי הספר )עבודה עם תלמידים שעות בשנה 40 -₪  5,000תמורת מלגה של  -
 סיוע לימודי(. –, באחד מבתי הספר )עבודה עם תלמידים שעות בשנה 80 - ₪ 10,000ת מלגה של תמור -

 מורים בפועל .3

 מורה בפועל ותיק .3.1

מורה בפועל שהשתתפותו בתכנית אושרה ע"י המפמ"ר הממונה על הוראת התחום, אינו יכול לקבל את  -

 החזר שכר לימוד, בהתאם להנחיות ולאישור האגף לפיתוח מקצועי. ההלוואה המותנית אלא יקבל

מתבקש להגיש בקשה דרך המערכת המקוונת: ותיק מורה בפועל  -

oi/Pages/maanakshaothechzershcharlimud.aspxhttps://poh.education.gov.il/PituachMiktz 

 כדי לברר האם הוא זכאי להחזר שכר לימוד.

 של זכאי למלגה יהיה, הלימוד שכר להחזר מקצועי לפיתוח האגף אישור את קיבל אשרותיק  בפועל המור -

 .שפורטו בתנאים, הפיס מפעל

 מורה בפועל חדש במערכת .3.2

יוכל לקבל מלגת מפעל הפיס, ללא הלוואה מותנית, אם הוא עומד במערכת החינוך, חדש מורה בפועל  -

 :בכל התנאים הבאים

 אינו קבוע במערכת החינוך 

https://poh.education.gov.il/PituachMiktzoi/Pages/maanakshaothechzershcharlimud.aspx


 

    

 אינו זכאי להחזר שכר לימוד 

  שנים 3ותקוו במערכת אינו עולה על 

 מתמחה באחד המקצועות הנדרשים למערכת, המזכים במלגת מפעל הפיס 

 חייב בשעות התנדבות על פי תנאי המלגה 

III. לוואה מותניתה 

 .קבלת הלוואה מותנית אינה אוטומטית אלא תלויה במסגרת התקציבית שמאשר משרד החינוך 

  יפעל לפי הכללים הבאים:סטודנט המעוניין בקבלת הלוואה מותנית 
o יש לשלוח מייל אלעליו להגיש בקשה דרך המזכירות לענייני תלמידים . :saskiad@savion.huji.ac.il  
o .קבלת ההלוואה המותנית תלויה באישור משרד החינוך 
o הלוואה המותנית היא הלוואה בנקאית לכל דבר. 
o .סטודנט המקבל הלוואה מותנית יחתום על שטר התחייבות לבנק 
o  שהסטודנט יסיים את לימודיו בהצלחה ויעבוד במערכת החינוך ההלוואה המותנית תהפוך למענק בתנאי

 .מספר שנים ובהיקף שמפורטים בשטר ההתחייבות של הבנק
o  אין בקבלת ההלוואה המותנית משום התחייבות של משרד החינוך להעסיק בפועל בהוראה את בוגר

 .תכנית ההכשרה. האחריות על ההשתלבות בעבודה בהוראה מוטלת על מקבל ההלוואה
o  אם הסטודנט לא יעמוד בתנאים להפיכת הלוואה המותנית למענק, ההלוואה תוגש לפירעון כמפורט

 .בשטר ההתחייבות של הבנק, שעליו הוא חתם
o אם קיימת סתירה בין האמור בחוזר זה לבין שטר ההתחייבות, הכתוב בשטר ההתחייבות קובע. 
o לבד.ההלוואה המותנית תשמש את הסטודנט לתשלום שכר לימוד ב 

 
 המותנות ההלוואות ביצוע אופן

 .הסטודנט יקבל אישור מהאוניברסיטה כי בקשתו אושרה ע"י משרד החינוך 

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

 הבנק מסניפי לאחד ישירות לפנות הסטודנט על המותנית ההלוואה לקבלת. 

 י"ע ומאושר ה"עו להכשרת ידי האגף על חתום כשהוא ,הסטודנט לידי אישית האישור את האוניברסיטה תמסור 
 .)ג )חלק בטופס המתאים בחלק האוניברסיטה

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

 לבנק עמו להביא הסטודנט על המותנית ההלוואה לקבלת: 
o הזכאות אישור 
o זהות תעודת 
o להלן: כמפורט ההלוואה גובה לפי ,ערבים 

 ראשונה( בעל מדרגה שפחהמלבן  אחד )העדפה ערב ₪ 5,800 של סכום עד מותנית הלוואה 
 . זהות בתעודת להצטייד ועליו שכר אחרון תלוש ובעל קבועה הכנסה

 אחרונים תלושים ובעלי קבועה הכנסה בעלי ערבים שני₪  5,800 של סכום מעל הלוואה 
 .זהות בתעודת להצטייד ועליהם

 חשבון המוסד 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 
ע"י משרד  תועברנה ,זכאות להלוואה על אי והודעות סטודנט לכל שיעוריהן ההלוואות, בציון לאישור המשוער המועד
 פ"ב' תש סמסטר במהלך החינוך

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

 ומעלה 80 האקדמי בתואר הציונים ממוצע. 

 להוראה בתחום ההתמחות אקדמי תואר לבעלי תינתן מועדפת מותנית הלוואה לקבלת עדיפות. 

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

 למענק המותנית ההלוואה להפיכת התנאים מילוי
 והוא הלווה יחתום שעליו ,הבנק של ההתחייבות בשטר כמפורט הם למענק מותנית הלוואה להפיכת התנאים
 .המחייב

 :הבאים התנאים אם נתמלאו למענק המותנית ההלוואה את להפוך החינוך ממשרד לבקש רשאי יהיה הלווה

 הוראה או תעודת/ו לתואר וזכאותו הלוואה את קיבל לפיה המלאה בתכנית לימודים סיום. 

 שפורטו ובמשך התקופה בהיקף ,החינוך משרד שבפיקוח בישראל החינוך ממוסדות באחד בהוראה עיסוק 
 .הלוואה סוג כל לגבי ,לבנק ההתחייבות בשטר
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 לנושא בכירה , רכזתפחימה עדילגב'  לפנות הסטודנט למענק, על ההלוואה המותנית את להפוך מנת על 
 , ירושלים )בנין15נשרים  כנפי 'החינוך. בכתובת: רח בהוראה, משרד אדם לכוח בכיר הלוואות מותנות, באגף

 .)התאומים
 פחימה עדי: התקשרות פרטי

 adifa@education.gov.ilל: "דוא
  14:00 – 12:00השעות  , בין 02-5604816טל':

 02-5604803פקס: 
 'א אגף הוא באחריות מותנות בהלוואות מותנות. הטיפול הלוואות מטפלת בהקצאת אינה פחימה גב' עדי: הערה

 .הוראה עובדי הכשרת
 

IV. הפיס מפעל מלגות 

 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.

 הפיס מפעל ולאישור להלן שיפורטו לתנאים כפופות הפיס מפעל מלגות. 

 מכל המוסדות,  הביקוש לגבי הנתונים קבלת לאחר תעשה התמחות ולכל מוסד לכל המלגות מספר תאהקצ
 .זו למטרה הקיים התקציב ולהיקף החינוך מערכת לצורכי בכפוף

 ומעלה.  4 טיפוח ברמת בבתי ספר זו פעילות לביצוע הספר. עדיפות בבית החברתית המעורבות את לבצע ניתן
 מבצע הסטודנט בו הספר בבית ,מתקשים תלמידים לפעול עם באזור, ניתן כאלה ספר בתי במציאת קושי יש אם
 .ד"ר סמירה עליאןבאוניברסיטה,  התכנית מרכזת י"ע שאושר אחר ס"המעשית, או בבי ההתנסות את

 הספר בית צורכי י"של הסטודנט, עפ התמחותו בתחום תלמידים קבוצת/תלמיד בהדרכת תהייה המעורבות. 

 החברתית המעורבות במסגרת על פעילותו ,התכנית תרכזסמסטר, ל כל בתום ,בכתב דיווח ימסור הסטודנט 
 .ס"בביה

 החברתית ביצוע מלוא המחויבות על דיווח , לאחר31/10/2020-ל השנה, עד בתום יוענקו הפיס מפעל מלגות 
 .בלבד הסטודנט של האישי לחשבון הבנק תועבר התכנית. המלגה תרכז ואישור

 לקיים מתחייב הוא ובו ,פרטיו האישיים את הפיס, הכולל למפעל שיועבר התחייבות כתב על יחתום סטודנט כל 
 .המלגה את יקבל זו, לא התחייבותו את יקיים שלא מי .הנדרש ס, בהיקף"בבי החברתית המעורבות את

 הפיס ממפעל למלגה נוספת זכאי יהיה אחרת, לא הפיס, במסגרת ממפעל מלגה זו בשנה שמקבל סטודנט 
 להוראה. ההכשרה תכנית במסגרת
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