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 1נספח 

 

   גפ"תש  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 :

 הסטודנטים הינם אזרחי ישראל ותושבי להבים.  .א

 הסטודנטים ילמדו במוסד המוכר ע"י המל"ג, לתואר אקדמי ג"שנת 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

משרד   –לקורסים המתוקצבים ומפוקחים ע''י האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה הסטודנטים ילמדו  .ג

סטודנטים אשר קיבלו השתתפות בשכר הלימוד במסגרת    למעטהעבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 

 ''תוכנית השוברים''. 

 הסטודנטים ילמדו בבתי ספר על תיכוניים לאומנויות המתוקצבים ע''י משרד התרבות והספורט.  .ד

י''ד בחינוך טכנולוגי על יסודי בבתי ספר המאושרים על ידי משרד   –הסטודנטים ילמדו בכיתות י''ג   .ה

 החינוך.

 ם ילמדו בסמינרים להוראה המפוקחים ע''י משרד החינוך.הסטודנטי  .ו

לתעודת רישוי ממשלתית כאחות מוסמכת בבתי הסטודנטים ילמדו בתוכנית לימודים להסבת אקדמאים  .ז

 ספר לסיעוד המוכרים ע''י משרד הבריאות. 

 לימודים במכינה קדם אקדמית במסלול המוכר ע''י המל''ג.  .ח

עודה מוכרת ע"י קופות החולים ובתי החולים כמקצוע לעניין העסקה ת ומסלול לימודים המקנה למסיימי .ט

היקף שעות הלימוד במסלול כולל לימודים עיוניים והתנסות מעשית  .רפואי ורפואה משלימה-בתחום פרא

הלימודים ייפרסו על שתי שנות לימוד אקדמיות   .שעות במצטבר  1,500 -סטאג'/ פרקטיקה) לא יפחת מ (

 מארבעה סימסטרים. לפחות ולא פחות 

שעות  140בהיקף של  ביישוב להבים  במסגרת המיזם, הסטודנטים יבצעו פעולות התנדבות חברתית .י

 –לעניין סעיף זה, " פעולות התנדבות חברתית "  .לפחות, במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשפ"ג

המקומית ו/או בגוף   התנדבות למען הקהילה ללא תמורה, אשר אינן מהוות איוש של תפקיד בשכר ברשות

שעות להן מחויב   140אחר מטעמה. בנוסף, בתוכניות בהן קיימות שעות הדרכה/העשרה, מתוך ה 

שעות יהיו שעות התנדבות  110שעות לכל היותר יהיו כשעות הדרכה/העשרה ומינימום של  30המלגאי, 

 .בקהילה

  



 

 

 

) על הסטודנט להציג אישור   גפ''את שכר הלימוד לשנת הלימודים האקדמיים תש נרשם ושילםהסטודנט  .יא

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

-סטודנט אשר הינו ספורטאי החבר בנבחרת לאומית - סטודנטים אשר הינם ספורטאים מצטיינים .יב

ייצוגית של ישראל, ויש בידו אישור חתום על כך מאת יו"ר/מנכ"ל איגוד/התאחדות הספורט לא יהיה 

שעות פעולות התנדבות  60שעות התנדבות שנתיות אלא יהיה מחוייב לביצוע מכסה של  140מחוייב ב 

נהלי הקול קורא יחולו על סטודנט המוגדר כספורטאי  כל שאר  . 2023.7.31בלבד וזאת עד למועד 

 .מצטיין

 עדיפות תינתן לסטודנטים הלומדים מערכת מלאה. . יג

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

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

 ם מקבלים מלגה נוספת. עדיפות תינתן לסטודנטים שאינ  . טז

 

  



 

 

 תהליך הבחירה:  .1

 .טופסי הגשת המועמדות ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המועצהאת  .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  ככל שהבקשה תהיה מפורטת )במקומות המתאימים לכך( ,בחשבון

 הדבר על הוועדה לקבל את החלטותיה.  

 . הועדה תזמן לראיון את המועמדים בטרם קבלת החלטה .ד

  1.8.22  תאריךההחל מ ,מנהל יחידת הנועראת טופסי הבקשה יש להגיש אל  .ה
 בקשות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה.  16.8.22תאריך לועד  

 
 או במסירה אישית ע"פ שעות , noar@lehavim.matnasim.co.il: ניתן להגיש במייל

 סבמתנ"קבלת קהל 

 

 054-2295326: דת הנוערחיי מנהל סרפר עדאל גלובירורים ניתן לפנות  לכל שאלה .ו

 

 10.9.22 –ה החלטות ועדת המלגות יישלחו למועמדים עד  .ז

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

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

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

 

 בברכה,  

 

 יוסי ניסן        ברוריה אליעז 

 ראש המועצה יו"ר ועדת מלגות  
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