
 

 

  
 2020 ביולי 7 

 1נספח 

 

 

    פ"אתש  שנה"לל  ,מקומית להבים ומפעל הפיסההמועצה  של קריטריונים והסבר הענקת מלגות
 

המועצה המקומית להבים שמחה להודיע על שיתוף פעולה עם מפעל הפיס בחלוקת מלגות  לסטודנטים תושבי להבים.  

 נועדו לסיוע בלימודים ועידוד פעילות קהילתית.( ₪ לסטודנט  10,000ע"ס )המלגות 

 

 

 קריטריונים להגשת בקשת המלגה : .1

 הסטודנטים הינם אזרחי ישראל ותושבי להבים.  .א

 הסטודנטים ילמדו במוסד המוכר ע"י המל"ג, לתואר אקדמי "אשנת הלימודים האקדמאית תשפבמהלך  .ב

)רשימת המוסדות הקובעת לעניין זה הינה הרשימה המפורסמת  ) ראשון או שני( המוכר ע"י המל"ג 

באתר המועצה להשכלה גבוהה( לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג או לימודי הנדסאי במוסד  

 "י מה"ט. המוכר ע

בהיקף   ,על פי סיכום עם מנהלת המיזםבלהבים הסטודנט יבצע פעילות התנדבות חברתית   המיזםבמסגרת  .ג

  , כולל חודשי יולי, אוגוסט, ספטמבר "אשעות לפחות במהלך שנת הלימודים האקדמית תשפ  130של 

 שע"ט.סטודנטים יכולים גם להתחיל את התנדבותם במהלך חופשת קיץ ת פי הצורך.על  2021

את שכר הלימוד לשנת הלימודים האקדמיים תש"פ ) על הסטודנט להציג אישור   נרשם ושילםהסטודנט  .ד

 יש להמציא אישור לימודים.  2021בסוף סמסטר א' פברואר  על כך(

 עדיפות תינתן לסטודנטים הלומדים מערכת מלאה. .ה

   לתחומי התפתחות הילד ויצירתיים.עדיפות תינתן לסטודנטים בעלי אוריינטציה  .ו

 שירות סדיר בצה"ל/שירות לאומי.  לסטודנטים שסיימועדיפות תינתן  .ז

 עדיפות תינתן לסטודנטים שלא קיבלו מלגה מהמועצה בעבר  .ח

 עדיפות תינתן לסטודנטים שאינם מקבלים מלגה נוספת.  .ט

 תהליך הבחירה :  .2

 .גשת המועמדות ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המועצהטופסי ה את  .א

 יש למלא את הטפסים בדייקנות ולצרף צילומי תעודות ואישורים מתאימים )כמפורט בטופסי הבקשה( .ב

עשויה לא לבוא  ,לצרף, או בקשה שכל סעיפיה אינם מלאים הנדרשיםבקשה שתוגש ללא המסמכים   .ג

ותיתן יותר מידע אודות המועמד , יקל  ת המתאימים לכך(ככל שהבקשה תהיה מפורטת )במקומו ,בחשבון

 הדבר על הוועדה לקבל את החלטותיה.  

 



 

 

 . הועדה תזמן לראיון את המועמדים בטרם קבלת החלטה .ד

  23.7.2020  תאריךההחל מ ,את טופסי הבקשה יש להגיש אל מנהלת מחלקת החינוך .ה
 בקשות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה. 23.8.20תאריך לועד  

 
או במסירה אישית ע"פ שעות , 089554774, בפקס: ,    hinuh@lehavim.muni.ilניתן להגיש במייל:

 קבלת קהל במועצה. 

 1.9.20 –ה החלטות ועדת המלגות יישלחו למועמדים עד  .ו

 )הזמנה תשלח בהמשך(. אוגוסטבסוף חודש המלגות יחולקו במעמד ראש המועצה וחברי מועצה  .ז

 חל איסור קבלת מלגות המועצה.  צהעל עובדי וחברי המוע .ח

 על אף כתיבתו בלשון זכר מופנה הכתוב לנשים וגברים כאחד.  •

 

 

 

 בברכה,  

 

 

 יוסי ניסן       ברוריה אליעז 

 ראש המועצה  יו"ר ועדת מלגות            

 


