
 

 

 

קרן המלגות העירונית  –בקריטריונים לזכאות למלגת מעורבות חברתית תשפ"

(2021-2022) . 

 הסטודנטים הינם אזרחי ישראל. .1

במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשפ"א, הסטודנטים ילמדו בשני סמסטרים עוקבים  .2

 ב'( באחת מהמסגרות הבאות: -)א' ו

תינתן   ראשון)בתואר  הסטודנטים ילמדו במוסד המוכר ע"י המל"ג, לתואר אקדמי •

 תוכנית מלאה( המוכר ע"י המל"ג.- שני בתואר  או ויותר ש"ש 16  עדיפות לבעלי

 לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג.  •

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

יסודי בבתי ספר המאושרים  -י"ד בחינוך טכנולוגי על -הסטודנטים ילמדו בכיתות י"ג  •

 על ידי משרד החינוך.  

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

 והספורט.

הסטודנטים ילמדו לקורסים המתוקצבים ומפוקחים ע"י האגף להכשרה מקצועית   •

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, *למעט סטודנטים   –בזרוע העבודה 

 אשר קיבלו השתתפות בשכר הלימוד במסגרת "תכנית השוברים". 

בשנתיים  תושב/ת שדרות על פי תעודת זהות, תינתן עדיפות לתושבי שדרות בפועל  .3

 החלאישור תושב עדכני שהונפק , ע"פ רישום כתובת בתעודת הזהות ובהצגת האחרונות

 . 1/01/2021-מ

 השתתפות במלגה מותנית בקבלה לאחת ממסגרות הפעילות:  .4

 -ארגון פר"ח כולל חונכות לשם, תוצרת הארץ, כפר איילים, היחידה למעוברות חברתית  

 מכללת ספיר, 

חמד  סל"ע  תוכנית  להצלחה,  האופק  מאיר,  ע"ש  תכלי"ת  מרכז  מדעי,  קרן  -מרכז  ידידים, 

המפגש,   רש''י, שער שוויון, שגרירי רוטשילד, מחשבה טובה, שדרות לדורות, שעה לנשמה,

פיתוח קריירה, מורים קרן המלגות העירונית,    החווה החקלאית,  הנוער שדרות,  יחידת   חוסן,  

 המחרשה ומגזין דודא. קולנועניים, מחלקת הקליטה, שירות לתושב, 

מהווה המסגרות  לאחת  בהיקף    קבלה  שדרות  בעיר  קהילתית  פעילות  לביצוע  התחייבות 

   שעות שנתיות. 140-160מוערך של 

 משעות הפעילות אינו מזכה בקבלת חלק יחסי של המלגה. חשוב להבהיר כי ביצוע חלק 

יד על המועמד לחתום   .5 ב'( כפי שמופיע באתר    בכתב   + א'  )נספח  על טופס פעיל חברתי 

 המלגות. 

 להגיע לטקס סיום הפעילות:  עליך התקבלת, אליה הפעילות  מסגרת  כלפי למחויבויות  בנוסף .6

 מסר בהמשך(.י)מועד י 2022ב אוגוסט/ספטמבר טקס סיום פעילות תשפ" •

 יש להשלים הרשמה למסגרות הפעילות החברתית בטרם מילוי טופס בקשת המלגה.   .7

יונפק ויינתן ע"י קרן המלגות  באישור זכאות סופי למלגה עירונית לשנת הלימודים תשפ" .8

 העירונית בלבד. 

 . , ג' כסליו התשפ"ב7/11/2021סגר בתאריך יהגשת הבקשה למלגה העירונית ת  .9

  :הערות

.  7/11/2021, ג' כסליו התשפ"ב ועדת חריגים תתכנס פעם אחת וידונו בה רק פניות שהוגשו עד 

 .במקרים חריגים, רשאית הוועדה לדון ולהחליט לפנים משורת הדין


