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הנדון :הלוואות מותנות
שלום רב,
הלוואות מותנות או מועדפות נועדו לתגמל ולתמרץ אותך בזמן הלימודים ולסייע לך לממן את הלימודים
ומעבר לכך.
המדינה משקיעה משאבים רבים ובעצם נותנת בזה סוג של מתנה .לצערי לא לכל מקצועות ההתמחות ולא
לכל המסלולים ,אבל צריכים לנצל את מה שכן ניתן.
בעצם המדינה מאפשרת לך ,אם את עומדת בתנאים הנדרשים ע״י משרד החינוך ,לקבל סכום מכובד .אמנם
כ הלוואה אבל היא הופכת למענק בתנאים סבירים וכמעט תמיד מתקיימים שבוגר/ת יצאו לעבודה בחינוך
ויתמידו בה.
עד עתה ההחלטה האם להגיש בקשה להלוואה היתה וולנטרית .מעתה אני מבקש לשנות את המדיניות .כל
מי שעומד/ת בתנאים אנו תגיש את הבקשה דרך המכללה על מנת לנצל במקסימום את הזכאות.
כמובן שעצם הזכאות עדיין לא מסיימת תהליך אלא צריך לממש.
מה גם יש קרנות נוספות שלא מאפשרות קבלת מילגה אלא אם נוצלה ההלוואה המותנית .גם המכללה
הולכת בכיוון זה.
המכללה משקיעה תקציב גדול למילגות בכל שנה .בהתאם לתנאים שקבעה המכללה  -לא תתאפשר הענקת
מילגה למי שהיה/תה זכאי/ת להלוואה מותנית ולא מימש/ה.
הסיבה היא ברורה והגיונית :לא יתכן שמי שלא מנצל את מה שהמדינה נותנת  -ובא לבקש מילגת מכללה.
(פרט למקרים חריגים).
נצלו את ההזדמנות הזו.

אני מאחל לך הצלחה במהלך.
פרופ' אבי לוי
נשיא המכללה.

בס"ד

על המוסד המכשיר להעביר לסטודנטים המעוניינים במענק המותנה את המידע שלהלן:
סטודנטים שלומדים התמחות אנגלית ,מתמטיקה יכולים להגיש הלוואה מותנית בלבד ,לשנים א-ג בהיקף
שעות של  24ש"ש ומעלה .לשנה ד' אין הלוואות
סטודנטים לתעודת הוראה יכולים להגיש בקשה להלוואה מותנת רק פעם אחת בהיקף שעות של
 15ש"ש.
סטודנטים שמגישים בקשה למלגת מפעל הפיס מחויבים להגיש בקשה להלוואה מותנית.
המענק המותנה הוא כהלוואה בנקאית לכל דבר .סטודנט המקבל הלוואה יחתום על שטר התחייבות לבנק.
מועד פירעון המענק המותנה הוא כארבע וחצי שנים מיום סיום הלימודים התקני.
ההלוואה תהפוך למענק בתנאי שהסטודנט יסיים את לימודיו בהצלחה ויעבוד במערכת החינוך מספר שנים
ובהיקף לפי הפירוט שלהלן:
סכום ההלוואה בסך  ,₪ 5,800שנת עבודה כנגד כל שנת הלוואה לפי היקפי המשרה שלהלן:
-

בשנה הראשונה בהיקף של  1/3משרה לפחות

-

בשנתיים שלאחר מכן בהיקף של  2/3משרה לפחות

אין בקבלת ההלוואה משום התחייבות של משרד החינוך להעסיק בפועל בהוראה את בוגר תכנית ההכשרה.
האחריות על ההשתלבות בעבודה בהוראה מוטלת על מקבל ההלוואה.
אם הסטודנט לא יעמוד בתנאים להפיכת הלוואה למענק ,ההלוואה תוגש לפירעון ,כמפורט בשטר
ההתחייבות של הבנק ,שעליו הוא חתם.
אם קיימת סתירה בין האמור בחוזר זה לבין שטר ההתחייבות ,הכתוב בשטר ההתחייבות קובע.
ההלוואה תשמש את הסטודנט לתשלום שכר לימוד בלבד.
התנאים להפיכת הלוואה מותנית למענק מפורטים בשטר ההתחייבות של הבנק ,שעליו חותם הסטודנט
בזמן קבלת ההלוואה.
על מנת שההלוואה תהפוך למענק ,על הלווה להעביר לגב' עדי פחימה ,מנהלת ענף הלוואה מותנות באגף כח
אדם בהוראה את המסמכים הבאים:
אישור סיום לימודים וזכאות לתואר אקדמי ו/או לתעודת הוראה בהתאם לתכנית ההכשרה להוראה
שזיכתה באפשרות לקבל את המענק המותנה.
אישור העסקה בהוראה באחד ממוסדות החינוך שבפיקוח משרד החינוך ,חתום ע"י מנהל המוסד ,בהיקף
ובמשך התקופה שפורטו בשטר ההתחייבות לבנק.
יובהר כי גם לווה שמעוסק במשרד החינוך נדרש להעביר האישורים כמפורט לעיל.
פרטי ההתקשרות:
עדי פחימה ,דוא"לadifa@education.gov.il :
טל' 073-3935127 :פקס 073-3935185:מענה טלפוני יינתן בימים א' ג' ו-ד' בין השעות .09:00-12:00
יובהר כי אין לפנות ולהפנות סטודנטים לגב' עדי פחימה בכל נושא הקשור לקבלת ההלוואה ,אלא רק בנושא
הפיכת ההלוואה למענק.
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לבירור נושאים הקשורים בקבלת ההלוואה יש לפנות תחילה לממונה על הנושא במכללה בה לומד הסטודנט.
ראה נספח  1המצ"ב ,ובו שמות הממונים במכללות.
במקרים בהם לא ניתן המענה הנדרש על ידי המכללה ,ניתן לפנות לגב' סימה בורכוב ,דוא"ל
 simabo@education.gov.ilטלפון073-3931339:

אופן ביצוע ההלוואה
מערך ההלוואות מיושם באמצעות בנק מס"ד ,או בנק אחר שיזכה במכרז החשב הכללי.
לקבלת ההלוואה על הסטודנט לפנות ישירות אל אחד מסניפי הבנק ,עם אישור הזכאות שיימסר לו על ידי
מוסד ההכשרה
על מוסד ההכשרה למסור את אישור הזכאות אישית לידי הסטודנט ,כשהוא חתום על ידי מורשה חתימה
במנהל עו"ה ומאושר ע"י מוסד ההכשרה בחלק המתאים בטופס (חלק ג') .יש להחתים את הסטודנט על
קבלת האישור ,בציון תאריך המסירה.
תוקף האישור הינו  45יום בלבד ,לאחר מכן יפוג תוקפו .האגף לא יאריך את התוקף מעבר לתאריך הנקוב
בגוף האישור.
לקבלת ההלוואה המותנית על הסטודנט להביא עמו לבנק:
✓ אישור הזכאות
✓ תעודת זהות
✓ ערב אחד
כספי ההלוואה המותנית יופקדו ישירות לזכות חשבונו של הסטודנט ולא לזכות חשבון המוסד.

