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 לסטודנטים קול קורא הנדון: 

 מפעל הפיס  תכנית המלגות של מרכז צעירים זבולון בשיתוףלהגשת מועמדות ל

 2022 - 2021 בתשפ" שנה"ל

ומחוברת ומתוך כך מעורבת ית חזקה, מועצה אזורית זבולון רואה ערך רב בהצמחת קהילה מקומ

לאור חזון זה עשייה חברתית וקהילתית, לצד קידום השכלה גבוהה בקרב הצעירים. לפועלת רבות 

ובמטרה להצמיח מנהיגות צעירה החליטה המועצה להקים צוות מלגאים, סטודנטים בני המועצה, 

 ם בזבולון. המאמינים גם הם בתרומה ועשייה ערכית לקידום התושבים והישובי

לעשרים סטודנטים לכל היותר )מותנה באישור בשנת הפעילות הקרובה תעניק המועצה את המלגה 

 מפעל הפיס(.

הסטודנטים שיענו על הקריטריונים ויימצאו מתאימים להשתתפות בתכנית יזכו במלגת לימודים 

מקדמת אותם  בפרויקטים ,שעות פעילות 140 -כש"ח כל אחד, בתמורה ל 10,000שנתית בסך 

 המועצה לטובת הישובים.

מחייב שרובן הגדול  םהמועמדים שיתקבלו לתכנית המלגות, מתחייבים למסגרות ההתנדבות שלה

התנדבות פיזית במקום, יחד עם זאת אנו גמישים ונעשה הכל על מנת להתאים את מסגרות 

 ההתנדבות ללו"ז הסטודנטים.

 :הגשת המועמדות ובחירת המלגאים תהליך

 

יש לקרוא בעיון את פרטי התכנית והקריטריונים להגשת מועמדות המפורטים במסמך זה. במידה 

והנך עונה על הקריטריונים ומעוניין/ת להציע את מועמדותך לתכנית יש למלא את השאלון 

 ות המלגאים. הועדה תשאף לנציגות מגוונת של יישובים ותחומי לימוד בצושבהמשך העמוד. 

 

 :המלגהאופן קבלת 

למת מכסת שעות השקבלת אישור על לפוף השנה, ובכ במהלךפעימות  2-ב תועברהמלגה 

 הפעילות מרכזת התכנית. 

 :תנאי סף להגשת מועמדות לתכנית

השנים  5–מרשם האוכלוסין של משרד הפנים, במ.א. זבולון, על פי  הינו תושב המבקש .1

שנים, החליף  5לחילופין, המבקש התגורר בתחום שיפוט מ.א. זבולון לפחות  האחרונות לפחות.
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כתובתו בתקופת הלימודים האקדמיים, והוריו הינם תושבי מ.א. זבולון על פי מרשם האוכלוסין 

 השנים האחרונות לפחות. 5 –של משרד הפנים, ב 

 ע"פ הקריטריונים הבאים: במדינת ישראל המבקש לומד .2

ראשון או שני במסלול אקדמי, במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה לימודים לתואר  .א

 גבוהה. 

 .לימודי תעודת הוראה או לימודי תעודת הנדסאי .ב

 בית ספר על תיכוני לאומנויות המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט.  .ג

 י"ד בחינוך טכנולוגי בבתי ספר המאושרים ע"י משרד החינוך.  –הלומדים בכיתות י"ג  .ד

  סטודנטים אשר לומדים בסמינרים להוראה המפוקחים ע"י משרד החינוך.   .ה

סטודנט אשר קיבל השתתפות בשכר הלימוד במסגרת "תכנית השוברים" אינו רשאי  .ו

 להגיש מועמדות.

על בעלי פטור או מי שאין עליו  לא חלהמבקש השלים שירות צבאי מלא או שירות לאומי אזרחי.  .3

 חובת שירות.

 - הגשת אישור לימודים לשנת תשפ"ב) התאמה מקוון וצירוף המסמכים המבוקשים מילוי שאלון .4

ניתן להגיש בשלב זה אישור תשלום שכר לימוד לתשפ"ב ולהשלים את אישור  ,אם עדיין אין

 (.20/10/21הלימודים עד ל

 ומעלה. 50%סטודנט אשר אינו  מקבל מימון לשכר הלימוד מגוף אחר בהיקף של  .5

 .ל מלגה נוספת בשנת הלימודים תשפ"ב ממפעל הפיסהסטודנט לא יקב .6

שעות שבועיות( או בפרויקט  4-)כ סה"כ פעילות קהילתיתשעות  140 -התחייבות ועמידה בכ .7

 מרוכזות לטובת קהילת זבולון. שעות בתקופות  140-אשר ניתן לפעול בו כ

 .2021הראיונות יתקיימו במהלך חודש אוקטובר  –ראיון אישי  .8

דוד מהמועצה בשנים ימפעל הפיס פתוחה גם בפני סטודנטים שקבלו מלגת ע ההגשה למלגת .9

 . בתנאי הסף קודמות, ובתנאי שעומדים

 דרישות:

 לפי תנאי הפרויקט אליו משויך הסטודנט.מפגשים  -

 .בהובלת מרכז הצעירים "ציפורה" מפגשים קבוצתיים להכשרה והעשרה -

 חלוקת המלגותבטקס )אוקטובר הקרוב(,  פתיחת שנת הפעילות אירועחובת נוכחות ב -

 (. 2022אוקטובר ( ובמפגש הסיכום )29.4.22)

בכל הפרויקטים, יידרשו הסטודנטים להיות ערוכים לפעול בכפוף להנחיות משרד הבריאות עקב נגיף 

 הקורונה בפרט ולפעול בשעת משבר בכלל
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 הנחיות:

 מלאו את הטופס בהמשך העמוד. .1

 את המסמכים הבאים: לצרף יש .2

, בו ניתן לראות את תאריך רישום מקום הספח במלואו הכולל את צילום תעודת זהות א.

במידה והסטודנט העביר את כתובתו לצורך לימודים נא לצרף  המגורים במשרד הפנים.

 .גם ספח הורים עם הכתובת במוא"ז

 ב. קורות חיים

קבלה על תשלום שכר לימוד /  לשנה זואישור לימודים רשמי חתום בחותמת המוסד . ג

 מהמוסד בו הנך לומד. 2021-2022 בלשנת הלימודים תשפ"

צילום תעודת שחרור / שירות לאומי אזרחי / פטור )מועמדים שאין עליהם חובת . ד

 שירות פטורים מסעיף זה(.

 . מכתב המלצה )לא חובה(. ה

 

. 16:00בשעה  10.217. יום חמישיל המסמכים הנדרשים הינו גשת כלהרשמה וההמועד האחרון ל

  לאחר מועד זה לא תתקבלנה פניות נוספות.

 !שימו לב

 .ללא האישורים המתאימים הבקשה לא תובא לדיון בפני ועדת המלגות •

 .אין במילוי בקשה זו התחייבות של המועצה לאשר את מתן המלגה •

ברמת הניסיון, תוכן הלימודים התנדבות ה סגרותרכי מבכפוף לצלמועמדים  הקבלה תאושר •

 והריאיון האישי.

 מלגות. 20יחולקו עד  •

 צירת קשר ניתן לפנות למנהלת מרכז צעירים, לפרטים נוספים ולי •

 052-5552739לגאים , רכזת המאו לויקי שלם 054-6833065מלכין -ענת טנא

 המינים ללא הבדל. כללנכתב בלשון זכר לשם נוחיות בלבד, מתייחס ל*

 בהצלחה רבה!!!


