
לגבי המייל שקבלתן/ם בעניין ההלוואה המותנית
כמה תשובות לשאלותיכן/ם:

1.אם קיבלתי מייל, האם זה אומר, שאני זכאי/ת להלוואה? 
כן. (אם לא קיבלת, מירב הסיכויים שאינך זכאי/ת. במידה ויתברר שאת/ה זכאי/ת יפנו אליך). 

2. מה השלב הבא שאני צריכ/ה לעשות לאחר קבלת המייל?
לגשת להניה המזכירה ולקבל ממנה טופס חתום על ההלוואה ולחתום בעצמך על הטופס. 

3. מה אני עושה עם הטופס החתום? איך מתבצעת ההלוואה בפועל?
על הסטודנט/ית לפנות ישירות לאחד מסניפי בנק מס"ד, עם אישור הזכאות שיימסר לה/ו על ידי 

המזכירה הניה.

4. עד מתי אני יכול/ה להגיע עם הטופס לבנק מסד?
תוקף האישור הינו 45 יום בלבד, לאחר מכן יפוג תוקפו. האגף לא יאריך את התוקף מעבר לתאריך 

הנקוב בגוף האישור.

5. מה אני צריכ/ה להביא לבנק מסד חוף מהטופס של האישור?
לקבלת ההלוואה המותנית עליך להביא לבנק: את אישור…

6. לא הבנתי, האם מדובר בהלוואה או במענק?
מדובר בהלוואה שבתנאים שיפורטו להלן, הופכת למענק אמיתי = מתנה שלא צריך להחזיר. 

7. כמה זמן מסיום הלימודים אצטרך לעמוד בתנאים שהופכים את ההלוואה למענק או לחילופין 
להחזיר את ההלוואה? 

ארבע וחצי שנים מיום סיום הלימודים התקני.

8. מתי ובאיזה תנאים ההלוואה הופכת למענק?

ההלוואה תהפוך למענק בתנאי שהסטודנט/ית ת/יסיים את לימודיו/ה בהצלחה ות/יעבוד במערכת 
החינוך מספר שנים ובהיקף לפי הפירוט שלהלן:

עבור הלוואה בסך 5800 ₪ שנת עבודה כנגד כל שנת הלוואה לפי היקפי המשרה שלהלן: 
- בשנה הראשונה בהיקף של 1/3 משרה לפחות 

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

עבור הלוואה בסכום העולה על סך 5800 ₪ לפי היקפי המשרה שלהלן: 
- שנת עבודה כנגד שנת הלוואה בהיקף של 2/3 משרה לפחות.
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9. האם זה אומר, שאם קיבלתי את ההלוואה, משרד החינוך מחוייב למצוא לי עבודה כדי שההלוואה 
תהפוך למענק?

אין בקבלת ההלוואה משום התחייבות של משרד החינוך להעסיק בפועל בהוראה את בוגר תכנית 
ההכשרה. האחריות על ההשתלבות בעבודה בהוראה מוטלת על מקבל ההלוואה.

10. מה קורה אם לא עמדתי בתנאים להפיכת ההלוואה למענק?
אם לא עמדת בתנאים להפיכת הלוואה למענק, ההלוואה תוגש לפירעון, כמפורט בשטר 

ההתחייבות של הבנק, שעליו חתמת.

11. מה אני אמור/ה לעשות אם עמדתי בכל התנאים - איך ההלוואה הופכת למענק?
על מנת שההלוואה תהפוך למענק, עליך להעביר לאחר שסיימת את הלימודים בהצלחה ועבדת 

לפחות שנה אחת לפי התנאים שעליהם חתמת - למנהלת ענף הלוואות מותנות, באגף כוח אדם 
בהוראה (כיום הגב' עדי פחימה) את המסמכים הבאים: 

א. אישור סיום לימודים וזכאות לתואר אקדמי ו/או לתעודת הוראה בהתאם לתכנית ההכשרה להוראה 
שזיכתה באפשרות לקבל את המענק המותנה.

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

המוסד, בהיקף ובמשך התקופה שפורטו בשטר ההתחייבות לבנק.

בהצלחה רבה רבה!

כי אנחנו כאן בשבילכם
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