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 ג נוהל בקשה למלגות סטודנטים לשנת תשפ"

 
 כללי: 

מקומית קדימה צורן מקצה תקציב למלגות שמטרתן לסייע לסטודנטים המתגוררים בקדימה צורן  המועצה ה
 לימודיהם האקדמיים לתואר ראשון, תואר שני ולימודי תעודת הוראה. לממן את 

 
 סוגי מלגות:  2המועצה מאשרת 

. פרסום מתן  אתר פר"חהפניה לקבלת מלגות אלה היא באמצעות  :מפעל הפיס, בשיתוף מלגות פר"ח .1
להגשה מפורסם באתר המועצה ופר"ח. הקריטריונים וההתחייבות של הסטודנטים  המלגות ולו"ז

 בהתאם לנוהלי פרח וישירות מולם. 
שעות התנדבות של הסטודנטים   140המלגה ניתנת בתמורה ל  :מפעל הפיס , בשיתוףמלגות המועצה .2

וונטיים  הנקבעים במשותף עם הסטודנטים ומחלקת החינוך. מסמך זה מתייחס לקריטריונים הרל
 למלגות בסעיף זה. 

 
 נוהל פניה:  

טופס לבקשת תמיכה הנמצא באגף החינוך ובאתר המועצה. הטופס יועלה לאתר במקביל   להגיש .1
 לפתיחת אתר פר"ח להגשת בקשות למלגה )מהלך ספטמבר(. 

 לצרף מסמכים רלוונטיים כפי שמפורט בטופס הבקשה. .2

   zoran.muni.il-hinuch@kadimaהמסמכים למייל: את להעביר  .3

 באגף החינוך. , ןחיואריקה  ,לרכזת הוועדהאו לאגף החינוך 

 
 עמידה בתנאי הסף: 

 אלמד באחת מהמסגרות הבאות:  גבמהלך שנת הלימודים האקדמית תשפ"
 סטודנטים במוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המל"ג  .1
 סטודנטים לתואר ראשון/ תואר שני/ תעודת הוראה   .2

 לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט .3

משרד העבודה,   –קורסים המתוקצבים ומפוקחים ע"י האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה  .4
תפות בשכר הלימוד במסגרת  הרווחה והשירותים החברתיים ,למעט סטודנטים אשר קיבלו השת

 "תכנית השוברים" 

 בבתי ספר על תיכוניים לאמנויות המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט.  .5

 יסודי בבתי ספר המאושרים על ידי משרד החינוך.  –י"ד בחינוך טכנולוגי על  –כיתות י"ג  .6

 סמינרים להוראה המפוקחים ע"י משרד החינוך. .7

 סוף שנת הלימודים תשפ"ג. עדשעות התנדבות   140 ביצוע לפחות .8

 . חשבון בנק ע"ש הסטודנטי/ת .9

   .ראיון במחלקת חינוך  .10

 . תושבי קדימה צורן בהתאם לרישום בתעודת הזהות. אזרחי/ת ישראלי/ת .11
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 קריטריונים: 
 . עמידה בתנאי מפעל הפיס .1

 . פניות לביצוע שעות ההתנדבות בהתאם למערכת הלימודים והתחייבות נוספות של הסטודנטי/ת .2

 נמצאה התאמה לצורך ביצוע ההתנדבות / יש אחראי במקום ההתנדבות שמלווה את הסטודנטי/ת.  .3

 
 גובה המלגה  

. בכל 01.05יום שח בשני פעימות. פעימה ראשונה ע"י מ.מ קדימה צורן לא יאוחר מ 10,000 גנכון לשנת תשפ"
 שנה  ופעימה שניה ע"י מפעל הפיס לאחר מילוי שעות ההתנדבות ולא לפני סוף אוגוסט בכל שנה.

 
 לוח זמנים: 

   15.10-הגשת הבקשות החל ממועד הפרסום ועד ל
 
 

 


