
                                                                                                                                                       
 
 

 קריטריונים לקבלת מלגת מועצה ומפעל הפיס
 

  הרשומים בתעודת הזהות. -תושבי מנשה .1

 שעות שבועיות קבועות, לביצוע הפעילות הקהילתית במהלך השנה. 6- 4זמינות ל  .2

כתנאי קבלה עליהם להירשם לתכנית פר"ח  -סטודנט/ים מרוחק/ים שאינם פנויים לבצע פעילות קהילתית במועצה .3

וזאת על מנת להתקבל למלגת המועצה המורחבת בשיתוף תכנית פר"ח, המועצה  –באתר פר"ח  1/9/21ב

למלגה המורחבת. *מספר  האזורית מנשה ומפעל הפיס. שימו לב, רק סטודנטים שיתקבלו לחונכות בפר"ח יתקבלו

 המקומות מוגבל. 

 , הסטודנטים ילמדו באחת מהמסגרות הבאות: בבמהלך שנת הלימודים האקדמית תשפ" .4

הסטודנטים ילמדו במוסד המוכר על ידי המל"ג, לתואר אקדמי )ראשון או שני( המוכר ע"י המל"ג )רשימת  .5

עצה להשכלה גבוהה(, לימודי תעודת הוראה המוסדות הקובעת לעניין זה, היא הרשימה המפורסמת באתר המו

 המוכרת על ידי המל"ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר על ידי מה"ט. 

משרד  –הסטודנטים ילמדו לקורסים המתוקצבים ומפוקחים על ידי האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה  .6

ות בשכר הלימוד במסגרת העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, *למעט סטודנטים אשר קיבלו השתתפ

 "תכנית השוברים".

 הסטודנטים ילמדו בבתי ספר על תיכוניים לאמנויות המוכרים על ידי משרד התרבות והספורט.  .7

 יסודי בבתי ספר המאושרים על ידי משרד החינוך. -י"ד בחינוך טכנולוגי על-הסטודנטים ילמדו בכיתות י"ג .8

 ם על ידי משרד החינוך. הסטודנטים ילמדו בסמינרים להוראה המפוקחי .9

שעות במהלך שנת הלימודים תשפ"א,  140קבלת המלגה מותנית בביצוע פעילות חברתית בקהילה, בהיקף של  .10

   במסגרת פרויקטים המופעלים על ידי המועצה, או על ידי גופים שותפים.

ובמועד  סטודנטים שאושרה בקשתם למלגה, מתבקשים להשתתף בטקס חלוקת המלגות, כתנאי לזכאותם .11

 (2022שייקבע על ידי מועצה אזורית מנשה )שנת 

איזו מבין הבקשות, והיא שומרת על זכותה לקבוע את מספר הזוכים במלגה  ועדת המלגות אינה מתחייבת לאשר .12

 ו/או קריטריונים נוספים לעומדים בתנאי הסף; וכן את המשקל שיינתן לכל קריטריון. 

 וענקות מטעם מועצה אזורית מנשה לעידוד ההשכלה הגבוהה.כמו כן, יובהר כי אין כפל מלגות המ .13

 פריסת ישובים רבה ככל האפשר באופן יחסי לגודל הישוב .14

מפגשים פרונטליים לפחות במהלך השנה ומחויבות להגיע לטקס ההוקרה לאחר סיום שנת  6זמינות להגיע ל .15

 הלימודים.

הפניות והזמינות של הסטודנט למול הנטיות האישיות, ראיון אישי יתקיים פנים אל פנים, בו תילקח בחשבון מידת  .16

 כמו גם צרכי המערכת בפרויקטים החברתיים.

תינתן אפשרות לסטודנט/ית לבקש סיוע כלכלי רחב יותר ע"י הגשת בקשה למלגות נוספות על בסיס  18-25לגילאי  .17

 בטופס הגשת המלגה למועצה.להרשמה למסלול זה, יש לציין/לסמן זאת  –בחינה כלכלית וליווי עובדת צעירים 

הנפקת כלל המסמכים הרלוונטיים הכוללים: אישור ניהול חשבון של הסטודנט וכמו כן אישור לימודים בתוקף  .18

 בתחילת השנה ובמהלכה. 

 מספר המלגות מוגבל ומשתנה משנה לשנה.  .19



                                                                                                                                                       
 
 

 פרטים ותנאים נוספים לקבלת המלגה

 

 ( בשיתוף מפעל הפיס ופר"ח2022-2021נת תשפ"ב )יש למלא בקפידה את טופס ההרשמה למלגת מועצה לש

/https://www.menashe.co.il/628 

  12-13/9/21 ובנוסף ב 5-6/9/21הראיונות יתקיימו בתאריכים 

  052-553-4627 :קונטיינר שמספרוה -בנושא מלגות למרכז צעירים מנשה לשאלות ניתן לשלוח ווטצאפ  

  ועדת המלגות אינה מתחייבת לאשר איזו מבין הבקשות, והיא שומרת על זכותה לקבוע את מספר הזוכים

 במלגה ו/או קריטריונים נוספים לעומדים בתנאי הסף; וכן את המשקל שיינתן לכל קריטריון.

 נא לשלוח למייל  לערעורים ובקשות Bard@menashe.co.il - 1/10/21ועדת חריגים תתקיים ב  

 :מפגשי האוריינטציה 

 1/10/21 –  היכרות עם המועצה, תפקיד המלגאי המערכת, הסבר על המלגה, חתימה על

 חוזה מפעל הפיס

 2/10/21 - לעבודת צוות  –דרימינג משותף דרגון  -מפגשי קבוצות אם, ויצירת חזון לקבוצה

 מרכז הצעירים

 6 :זהות, שייכות, משמעות: מפגשי העשרה ותוכן בתחומי הליבה של מרכז הצעירים  

 מרכז מעברים –שיפוץ קורות חיים והכנה לראיונות עבודה  11/11 .א

פנאי "פנאי רציני" חשיבה משותפת על תחום פנאי משמעותי בחיים שלנו והיכרות עם שירותי  12/12 .ב

 חוגים, תרבות, קיימות, התנדבות -במועצה

 שי"ל –על תלושי משכורת, בנקים ואשראי  –"איך לנהל את החשבונות של עצמי"  10/1 .ג

 הרצאת אורח –"למה לי פוליטיקה עכשיו"? על אקטיביזם וחיות אחרות  2/2 .ד

 הרצאת אורח –על זוגיות וקשרים אינטימיים  –לאהוב, לאכול, להתפלל  3/3 .ה

 בהפקה סטודנטיאלית –מלגות מעורבות חברתית  -רב אמצע ע 4/4 .ו

 הרצאת אורח –פסיכולוגיה חיובית, מיינדפולנס וניהול זמן  -אתה עוד תגלה את העולם 5/5 .ז

 מעגל תיפוף לקראת תקופת הבחינות ושיחות אישיות 6/6 .ח

 

 

 

 

 

 

 בהצלחה!

 אילן שדה     בר דנון   ועדת המלגות מנשה 
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 אש המועצהר    הקונטיינר      

 


