מועצה מקומית אלפי מנשה
מלגות סיוע לסטודנטים במועצה מקומית אלפי מנשה ,תשפ"ב ( - )2021-2022דף מידע
מועצה מקומית אלפי מנשה משקיעה מאמצים ומשאבים רבים על מנת לקדם את הדור הצעיר המתגורר בישוב ,כדי
לסייע לו להשתלב במוסדות להשכלה גבוהה .כחלק מכך ,מעניקה המועצה מלגות לסטודנטים אשר עומדים
בקריטריונים הנדרשים.
המלגות מהוות סיוע כספי אשר ייעודו להקל על הסטודנטים בתשלומי שכר הלימוד ולאפשר להם להתמקד ולהשקיע
את מירב הזמן והאנרגיה בלימודים ,זאת על מנת שיסיימו את לימודיהם האקדמאים בהצלחה.
תנאים להגשת המלגות:
•
•
•
•
•
•

המלגות יוענקו אך ורק לסטודנטים תושבי הישוב המתגוררים באלפי מנשה בשנה האחרונה לכל הפחות.
המלגות יוענקו לתלמידי תואר ראשון ו/או שני ויינתנו בתמורה ל 140 -שעות התנדבות.
המלגות מיועדות לסטודנטים הלומדים במוסדות אקדמאים מוכרים ומתוקצבים על ידי המועצה להשכלה
גבוהה.
על מקבלי המלגות להתנדב בפרויקט פר"ח או חינוך לפסגות בהיקף של  140שעות.
עדיפות לקבלת המלגה תינתן לסטודנטים אשר השלימו שירות צבאי ומעורבים התנדבותית בקהילה.
מבקשי המלגות נדרשים למלא טופסי בקשה למלגה ולהמציא אישורים עפ"י דרישה.

הגשת בקשה למלגה החל מ  15/7/21ועד 19/9/21
•
•

•
•
•

תנאי לקבלת המלגה הוא קבלה לאחת התוכניות :פרח או פסגות.
שימו לב ,אחד התנאים המרכזיים לקבלה לתוכנית פרח הוא 'כל הקודם זוכה'.
כאשר ההרשמה לתוכנית נפתחת ב – 29/8/21-אנא מהרו לרשום את עצמכם.
ההרשמה לתוכנית חינוך לפסגות נפתחת בתחילת אוגוסט.
פרטים על כל תוכנית ניתן למצוא באתר הייעודי של כל אחת מהתוכניות.
הוועדה מתכנסת במהלך חודש אוקטובר ,תשובות ימסרו בתחילת חודש נובמבר .2021
מלגה ניתנת פעם אחת במהלך התואר.
לשאלות ופרטים נוספים -איה אשל ayae@44851.co.il ,טל' 050-2907029

טופסי הגשה נדרשים:
•
•
•
•
•
•

כתב הצהרה והתחייבות של מילגאי/ת מלא וחתום( .מצ"ב להורדה ומילוי)
צילום ת.ז עם כתובת עדכנית באלפי מנשה ,מצב משפחתי ,מספר ילדים באם יש.
אישור על קבלה למוסד לימודים /או המשך לימודים ומספר שעות הלימוד השבועיות
אישור על גובה שכר הלימוד.
אישור על שירות צבאי/לאומי/התנדבות – מלא
במידה וישנה התנדבות קבועה  -אישור המלצה ממקום ההתנדבות

סטודנטים הלומדים בבית ברל ללימודי תואר בהוראה או במסגרת הסבת אקדמאי  -שימו לב:
לכל מסלול ולכל תחום דעת יש מערך שונה של מלגות ואת שעות ההתנדבות עושים במוסדות החינוך ביישוב.
בהלימה לבחירת הסטודנט/ית מלגות מפעל הפיס 5000 :ש"ח תמורת  40שעות התנדבות בקהילה או 10,000
ש"ח תמורת  80שעות  5800 +ש"ח מלגת משרד החינוך ,פרטים מדויקים ברישום.
בברכה,
שי רוזנצוויג,
ראש מועצת אלפי מנשה.

רח' גלבוע  ,116אלפי מנשה .טל ,09-7925111 -פקס ,09-7925262 -דוא"ל moaza@alfe-manashe.muni.i

