טפסים להגשת מועמדות למלגות מפעל הפיס -שנת תשפ"ג
מידע כללי:
שיתוף פעולה של מפעל הפיס עם רשות מקומית זכרון יעקב.
במסגרת מיזם המלגות בשנת הלימודים תשפ"ג ( )2022- 2023מוענקות בזיכרון יעקב מלגות לימודים ל 20
סטודנטים הלומדים לתואר אקדמי באחד המוסדות הבאים:


הסטודנטים ילמדו במוסד המוכר ע"י המל"ג ,לתואר אקדמי (ראשון או שני) המוכר ע"י המל"ג
(רשימת המוסדות הקובעת לעניין זה הינה הרשימה המפורסמת באתר המועצה להשכלה גבוהה),
לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט



הסטודנטים ילמדו לקורסים המתוקצבים ומפוקחים ע"י האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה –
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים* ,למעט סטודנטים אשר קיבלו השתתפות בשכר
הלימוד במסגרת "תכנית השוברים"



הסטודנטים ילמדו בבתי ספר על תיכוניים לאמנויות המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט



הסטודנטים ילמדו בכיתות י"ג-י"ד בחינוך טכנולוגי על-יסודי בבתי ספר המאושרים ע"י משרד
החינוך



הסטודנטים ילמדו בסמינרים להוראה המפוקחים ע"י משרד החינוך

תמורת המלגה היא בסך של  ₪ 10,000לכל מלגה.
המלגות מוענקות לסטודנטים המתנדבים במסגרת מיזמים חברתיים וכך נושאים את לפיד "מנהיגות ,קבלה
ונתינה לקהילה"  .במסגרת המיזם הסטודנטים מבצעים תרומה לקהילה בהיקף של  140שעות לפחות,
במהלך שנת הלימודים האקדמית (אוקטובר  2022עד יולי )2023

תנאי המלגה:
הזכאות למלגה כפוף לביצוע של  140שעות התנדבות ותרומה לקהילה במשך שנת הלימודים תשפ"ג
(אוקטובר  2022עד יולי .)2023
את  140השעות יש להשלים עד לתאריך 30.7.23

קריטריונים לקבלת המלגה:
 .1אזרח ישראל (תינתן עדיפות לתושבי זכרון יעקב)
 .2לאחר שירות צבאי/שירות לאומי/התנדבות בזכרון יעקב
 .3לימודים במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשפ"ג(  )2022-2023הסטודנטים ילמדו באחד
המוסדות המפורטים מעלה (סמסטר א וסמסטר ב).
 .4אישור וועדת מלגות
 .5תינתן עדיפות להתנדבות שתתקיים באופן שבועי לאורך השנה.
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תהליך קבלת המלגה
 .1הגשת מועמדות (מילוי שאלון+העברת מסמכים נדרשים-קורות חיים ,אישור לימודים לשנת
תשפ"ג ,אישור ניהול חשבון בנק ,אישור תושבות ,צילום ת.ז)
 .2ראיון של וועדת מלגות יישובית( .תאריך הוועדה יימסר המשך)
 .3הסטודנטים יחתמו על כתב התחייבות למלגה.

הנחיות והרשמה:
קראו בעיון את דף המידע והשאלון לפני מילוי הפרטים.
 .1יש למלא את הפרטים בשאלון בדיוק ובכתב ברור )*( .מספר תעודת זהות – יש לרשום
מספר כולל ספרת ביקורת.
.2

יש לצרף לשאלון קבלה למועמד את האישורים הבאים:

א.

צילום תעודת זהות של המועמד.

ב.

אישור ממוסד הלימודים המאשר :סטטוס הלימוד ,מקצוע הלימוד ,עלות שכר הלימוד ,מספר שעות שבועיות
וכן את העובדה כי התלמיד לומד בשנת הלימודים תשפ"ג במוסד לימודים זה.

ג.

יש לצרף קורות חיים.

ד.

אישור ניהול חשבון בנק

את המסמכים יש לשלוח לדוא"לcentery@zamarin.org.il :
עד לתאריך 31.8.22
לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות לעומר גנדלר מנהל  -מרכז
צעירים זכרון יעקב בטלפון 050-7849464
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שאלון קבלה למועמד לקבלת מלגה לשנת תשפ"ב

תאריך הגשה___________ :

 .1פרטים אישיים:
שם משפחה:
שם פרטי:
מס ת.ז:
מין (ז/נ):
כתובת קבועה:
מצב משפחתי:
תאריך לידה:
ארץ לידה:
שנת עלייה:
טל' בבית:
טל' נייד:
טל' בעבודה:
כתובת בדוא"ל:

 .2פרטי לימוד נוכחיים:
שם המוסד
שנת לימוד (ראשונה/שנייה)..
משך הלימוד
פקולטה/תחום לימודים
מספר שעות לימוד שבועיות
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 .3הכנסה:
עובד/ת או לא עובד/ת

מקום

הכנסה ברוטו

עבודה
למועמד/ת רווק/ה

רווק/ה
אב
אם

למועמד/ת נשוי/אה

נשוי/אה
בן/בת זוג

 .4האם את/ה מקבל מילגות נוספות? כן/לא
אם כן אילו מילגות ,ומהו סכום כל מילגה
מילגה

סכום

 .5שרות צבאי /שרות לאומי
תאריך

יחידה /

מ -עד

שרות לאומי

תפקיד

דרגה

הערות
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 .6פעילות ציבורית-חברתית:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 .7באיזה תחום תהיה מעוניין להתנדב? ?(ההתנדבות תיקבע על פי צרכים יישוביים
והתאמת הסטודנט)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

 .8הצהרת המועמד:

הריני מצהיר/ה כי הפרטים הנ"ל מלאים ,נכונים ומדויקים.

תאריך______________ :

שם__________________ :

חתימה________________ :
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