
 

 

 ללומדים לתעודת הוראה בפיסיקה, כימיה, ביולוגיה, מתמטיקה, הפיס ומפעל החינוך תכנית מלגות משרד
 (,לנרשמים דרך התכנית למורי דרך)תיירות ומלונאות מדע וטכנולוגיה, גיאוגרפיה, מדעי המחשב, 

 א"פתש לשון עברית ואנגלית, ממלכתי - מקרא
 

 פ"אתש 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 
 לגייס היא התכנית מטרת .לימודיהם במימון אלה לסטודנטים האפשר במידת ולסייע ,במורים מחסור קיים בהם

 את להעלות כדי ,החברתית או/ו הגאוגרפית הפריפריה באזורי ספר בבתי להוראה איכותיים סטודנטים ולהכשיר
 .הישראלית בחברה פערים לצמצום ולתרום התלמידים הישגי

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

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

 מלגת מפעל הפיס .2
עזרה לימודית לתלמידים מתן 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: פ"אבתשהמערך המסייע הנ"ל פתוח 

 לשון עברית 

 אנגלית 

 ממלכתי - מקרא 

 מתמטיקה 

 פיסיקה 

 כימיה 

 ביולוגיה 

 מדעי המחשב 

 מדע וטכנולוגיה 

 גיאוגרפיה 

  לנרשמים דרך התכנית למורי דרך -תיירות ומלונאות 
 
II. סכומי הסיוע 
 הלוואה מותנית .1

יש לבדוק באתר משרד החינוך מה  )ניתן לקבל פעם אחת בלבד(. ₪ 8,500או ₪  11,500גובה ההלוואה  -
 on.gov.il/files/mosdot/teacher_training_7.pdfhttps://meyda.educati: הרלוונטי עבורךהסכום 

משרה במשך שנתיים כנגד ההלוואה )ואז הופכת למענק(. אם לא עמד הסטודנט  2/3מחייבת עבודה בהיקף  -
ההלוואה המותנית להלוואה בנקאית, אותה יהיה עליו להחזיר  , תהפוךבדרישות 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:להמלגה, כמקבל המלגה חייב בתמורתה במעורבות חברתית במהלך השנה בה קיבל את  -

 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 -

 בפועל מורים .3

 מורה בפועל ותיק .3.1

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

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

https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/teacher_training_7.pdf


 

    

מתבקש להגיש בקשה דרך המערכת המקוונת: ותיק מורה בפועל  -

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

 כדי לברר האם הוא זכאי להחזר שכר לימוד.

 של זכאי למלגה יהיה, הלימוד שכר להחזר מקצועי לפיתוח האגף אישור את קיבל ותיק אשר בפועל מורה -

 .שפורטו בתנאים, הפיס מפעל

 מורה בפועל חדש במערכת .3.2

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

 :בכל התנאים הבאים

 אינו קבוע במערכת החינוך 

 אינו זכאי להחזר שכר לימוד 

  שנים 3ותקוו במערכת אינו עולה על 

  הנדרשים למערכת, המזכים במלגת מפעל הפיסמתמחה באחד המקצועות 

 חייב בשעות התנדבות על פי תנאי המלגה 

III. הלוואה מותנית 

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

  יפעל לפי הכללים הבאים:סטודנט המעוניין בקבלת הלוואה מותנית 
o  של משרד החינוך. תישלח הודעה לסטודנטים ברגע שמשרד החינוך  מועמדות באופן מקווןעליו להגיש

 יעביר את הקישור לטופס המקוון.
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 נק בתנאי שהסטודנט יסיים את לימודיו בהצלחה ויעבוד במערכת החינוך ההלוואה המותנית תהפוך למע

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

 .ל ההלוואהתכנית ההכשרה. האחריות על ההשתלבות בעבודה בהוראה מוטלת על מקב
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 ר לימוד בלבד.ההלוואה המותנית תשמש את הסטודנט לתשלום שכ 

 
 המותנות ההלוואות ביצוע אופן

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

 הכללי החשב במכרז זכהיש או בנק אחרד"מס בנק באמצעות יתבצעו המותנות ההלוואות. 

 עם אישור הזכאות 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

  שביקשו לקבל הלוואה מותנית למשרד החינוך.האוניברסיטה תעביר במרוכז את שמות כל הסטודנטים 
ע"י משרד  תועברנה ,זכאות להלוואה על אי והודעות סטודנט לכל שיעוריהן ההלוואות, בציון לאישור המשוער המועד
 פ"אב' 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. 

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


 

    

 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 הסטודנט

 בהתאם לתכנית בה הוראה או תעודת/ו לתואר וזכאותו הלוואה את קיבל לפיה המלאה בתכנית לימודים סיום ,
 למד.

 שפורטו ובמשך התקופה בהיקף ,החינוך משרד שבפיקוח בישראל החינוך ממוסדות באחד בהוראה עיסוק 
 .הלוואה סוג כל לגבי ,לבנק ההתחייבות בשטר

 מנהלת ענף לנושא מענקים , פחימה עדילגב'  לפנות הסטודנט למענק, על ההלוואה המותנית את להפוך מנת על
 פחימה עדי: התקשרות החינוך. פרטי בהוראה, משרד אדם לכוח בכיר , באגףמותנים

 adifa@education.gov.ilל: "דוא
  14:00 – 12:00השעות  , בין 073-3935127טל':

 073-3935185פקס: 
 

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 חינוךה 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
 .לילא קראקרה 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. 

  1/8/2021עד  סיימהול 31/12/2020עד  הספר בבית החברתית המעורבות אתעל הסטודנט להתחיל . 

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

 החברתית ביצוע מלוא המחויבות על דיווח , לאחר30/11/2021-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

 
V. הרשמה 

  למלא אותה  לטופס הבקשהכל סטודנט העומד בתנאי קבלת המענק וההלוואה המותנית, יידרש להיכנס

 . המחלקה ללימודי הוראהס, ללא התערבות של ולצרף את האישורים והאסמכתאות הדרושות בטופ

 :הנחיות חשובות 

o כל השדות בטופס הם שדות חובה 

o חובה לצרף אישורים ואסמכתאות: 

 עודת זהותצילום ת 

 אישור לימודים לשנת הלימודים תשפ"א 

 אישור ניהול חשבון/צילום שיק על שם הסטודנט 

 ( כתב הצהרה והתחייבות -נספח א' התחייבות חתומה ע"י הסטודנט) 

o  הטופס לא ניתן לערוך בו שינוייםלאחר שליחת. 

o לא יישלחו הודעות  –נשלח בהצלחה"  כאשר עושים "שליחה" תיפתח חלונית עם ההודעה "הטופס

נוספות למייל/לנייד. לאחר קבלת הודעה זו אין צורך לוודא שהטופס התקבל. לאחר אישור ההודעה 

 יירשם "הטופס נסגר".

o  ,לכתובת המייל יינתנו תשובות ישירות לסטודנטיםלאחר בדיקת הבקשות והעמידה בתנאים ,

 שתירשם בטופס המקוון.

o לאחר מועד זה לא יהיה ניתן להגיש בקשות. 30.11.2020הגשות עד לתאריך הטופס יהיה זמין ל. 

 לילא קראקרהניתן לפנות ל לשאלות ועזרה בנושא מלגות הפיס. 

mailto:adifa@education.gov.il
mailto:k_laila89@hotmail.com
mailto:k_laila89@hotmail.com
https://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https%3a%2f%2fservices.education.gov.il%2fFormServerTemplates%2fEDU.MinhalHachsharaPituach.Pe_alef.pais.xsn
https://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https%3a%2f%2fservices.education.gov.il%2fFormServerTemplates%2fEDU.MinhalHachsharaPituach.Pe_alef.pais.xsn
https://education.huji.ac.il/sites/default/files/education/files/appendix_a_statement_ministry_of_education_2020-21.pdf
mailto:k_laila89@hotmail.com
mailto:k_laila89@hotmail.com


 

    

 
 

VI. שאלות נפוצות 

מגורמים שונים במשרד  קיבלנומבוססות על התשובות ש. התשובות נושאלות שהופנו אלי מהלהלן תשובות לכ
 החינוך.

  
מי שרוצה לקחת הלוואה מותנית חייב לפנות ולקבל גם מלגת אי אפשר להירשם להלוואה מותנית בלבד.  .1

 מפעל הפיס )ולהשתלב בהתנדבות בהיקף המותאם לגובה המלגה(.
יס מי הם משרד החינוך ידע לפי הפניות שלכם לקבלת מלגת מפעל הפ אין רישום נפרד להלוואה מותנית. .2

הסטודנטים הזכאים להלוואה מותנית, ותטפל בהם גם בהקשר להלוואה, בהתאם )דהיינו, מבלי שתפנו 
   החינוך בנפרד לבקש הלוואה מותנית(. למשרד 

המאפשר  בתי הספר לא מקבלים אישור מיוחד – השתלבות בהתנדבות במסגרת מלגת מפעל הפיס .3
 ביה"ס. כל בתי הספר מאושרים להתנדבות. להם לשלב את מלגאי מפעל הפיס בהתנדבות ב

 ירוט התנדבות.ובו פ נציג בביה"ס צריך לחתום על טופס .4
, לפי ציינו את מספר שעות הלימודים הכולל שלכם בשנה"ל תשפ"א – (ש"ששעות שנתיות )מספר  .5

 .אישור הלימודים הרשמי שאתם מצרפים לבקשה
לעבוד בכל בית ספר שמתוקצב ע"י משרד החינוך ויש לו בזמן ההתחייבות הקשורה להלוואה המותנית ניתן  .6

 סמל של משרד החינוך.
לווה שעומד  לשנה מיום קבלת ההלוואה המותנת. 3%על ההלוואות המותנות יש ריבית והצמדה של  .7

לווה שלא עומד  בקריטריונים וההלוואה הופכת למענק, ההלוואה נמחקת כולל הריבית וההצמדה.
כדי שההלוואה  ההלוואה המותנת למענק מחזיר את ההלוואה כולל הריבית וההצמדה.בקריטריונים להפיכת 

משרה  1/3 לעבוד במשך שנה בהיקף של  הסטודנט -המותנית תהפוך למענק, בסיום הלימודים על הלווה
ש"ש ביסודי )אבל שימו לב שהוראה בבי"ס יסודי לא רלבנטית למילוי המחויבות שלכם  12לפחות, דהיינו, 

 ש"ש בתיכון. 13יבים( או לרב
 בשלב שלאחר מכן על הלווה להעביר לגב' עדי פחימה במשרד החינוך למייל אישורים כדלקמן: 

 צילום תעודת הוראה .1
אישור העסקה על שנה אחת מסיום התעודה. את האישור יש להביא ממנהל המוסד בו עבד המעיד על  .2

משרה לפחות )כמפורט ליעל(. באישור יצוין תחילת עבודה, סיום העבודה והיקף  1/3הוראה היקף של 
 המשרה; האישור צריך להיות רשמי עם הלוגו של המוסד וחותמת של המוסד. 

 הסטאז' נחשבים. אישורי העסקה משנת 
 .האחריות להפיכת ההלוואה המותנית למענק הוא על הסטודנט בלבד            

או טלפון  adifa@education.gov.il -לפרטים נוספים לגבי ההלוואה המותנית ניתן לפנות לגב' עדי פחימה במייל 
073-3935127. 
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