
   
 
 
 
 

 
    

   

30.10.22 
 הנדון: מלגות רשות בתמורה לשעות מעורבות חברתית למען הקהילה 

 

 מחלקת הנוער והצעירים, מעוניינת לפתוח הרשמה למלגת רשות 

.  קהילהבשעות התנדבות    70- בתמורה ל ית / לסטודנט   ₪   0005,על סך    18מעל גיל  סטודנטים/יותל  

שעות התנדבות בקהילה   140- לסטודנט/ית בתמורה ל ₪    00010,על סך    18מעל גיל  לסטודנטים/יות . 

. שעות התנדבות בקהילה  20לתלמיד בתמורה ל  ₪  2,000על סך  18לתלמידי תיכון עד גיל   

מספר המלגות    – ונתונה לאישור ועדת המלגות היישובית    בתנאי הסף עמידה  קבלת המלגה תינתן בכפוף ל 

 מוגבל 

 )*( תנאי     סף לקבלת המלגה: 

קבע.  ת/ ישראל או תושב ית/אזרח. 1  

יעקב.-באר ות/. תושבי2  

. לימודים באחת המסגרות הבאות:3  

    )*( לימודים לתואר אקדמי )ראשון, שני, שלישי סמסטר א+ סמסטר ב'( במוסד המוכר ע"י המל"ג או לימודי  

 תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג

     )*( לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט )סמסטר א' וסמסטר ב'( 

משרד העבודה,   –לקורסים המתוקצבים ומפוקחים ע"י אגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה )*( לימודים     

השתתפות בשכר הלימוד במסגרת "תוכנית  הרווחה והשירותים החברתיים )למעט סטודנטים אשר קיבלו 

 השוברים"(

     )*( לימודים בבתי ספר על תיכוניים לאמנויות המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט. 

)*( לימודים בסמינרים להוראה המפוקחים ע"י משרד החינוך.      

משרד החינוך. ספר המאושרים ע"י-יסודי בבתי-בחינוך טכנולוגי עלי"ד   -)*( לימודים בכיתות י"ג  

 )*( לימודים במכינה קדם אקדמית במסלול המוכר ע"י מל"ג 

 

 

 

 



   
 
 
 
 

 
    

   

 )*( המסמכים  ש הסטודנטים / יות    יתבקשו  ל צרף להגשת הבקשה למלגה : 

)כולל ספח(  . ת.ז1  

)סמסטר א' וסמסטר ב'( גלשנת תשפ" . אישור לימודים2  

של הסטודנט/ית . אסמכתא של חשבון בנק  3  

 

 

 

 

 

 לחלוקת המלגות:   עדיפויותסדר  / אמות מידה 

  -עיריית באר יעקב  באותה שנת לימודים מלגה מגורם אחר ו/או מלגה בהשתתפות    ה/.סטודנט/ית שקיבל1

 למלגה זו.  ת/ זכאי   אינו 

 . תואר ראשון. סטודנט/ית ללימודי  2

הצרכים  שעות מעורבות חברתית שהתושב עם  20- כיופחתו : לתושבים עם צרכים מיוחדים תינתנה הקלות. 3

 המיוחדים יתבקש לעשות בתמורה למלגה 

 זוכה )לפי סדר הפניה(.   מת /כל הקודם. 4

 ( y.org.il-einatm@b) 2886029-050לפרטים יש לפנות לעינת מזרחי, מנהלת צעירים, 

 

 

 

 

 בברכה 

גאל זוהר, מנהל מחלקת הנוער והצעירים י  

תחום צעירים  רכזתעינת מזרחי,   

mailto:einatm@b-y.org.il

