
 2022-2023, תושבי העיר לשנה"ל תשפ"גטיות נדנטים וסטודסטומלגות ל

 !עשייה החברתית בעירבחלק  לקחתבואו  

 

עיריית כפר יונה מברכת אתכן ואתכם, הסטודנטיות/ים מהעיר הנפלאה שלנו, בשנת לימודים פורייה 

 ומוצלחת. 

מהן, בתמורה לתרומה חברתית השנה הצלחנו להרחיב את מגוון המלגות העירוניות, ולאפשר יותר 

 משמעותית לקהילה בכפר יונה.

המלגות מיועדות לסטונדטיות וסטונדטים העומדים בתבחינים המפורטים תחת כל אחת מהמלגות 

 המוצעות.

שעות התנדבות בקהילה, או מלגה  140עבורה תתרמו  ₪ 10,000ניתן להגיש מועמדות למלגה ע"ס 

 ות התנדבות בקהילה.שע 70, עבורה תתרמו ₪ 5,000ע"ס 

 

 מעבר למלגות המיועדות כמענה לצורכי הקהילה, ניתן להגיש מועמדות גם למלגות אלו:

שעות  140 סטודנטים בתמורה ל 15 -למלגות בשיתוף העירייה, מפעל הפיס ופר"ח, יוענקו  -

 התנדבות בקהילה.

סטודנטים  10 -למלגות בתכנית סל"ע בשיתוף העירייה, מפעל הפיס ועמותת "ידידים" יוענקו  -

 שעות התנדבות בקהילה. 140ל בתמורה 

 טים תושבי כפר יונה.נדהמלגות יוענקו לסטודנטיות וסטו

מתן המלגה מותנה בביצוע מלוא השעות ובעמידה בתנאים כמפורט במסמך התבחינים ובאישור 

לגות העירונית, בהתאם לסוג המלגה. מספר המלגות מוגבל. הטיפול בהגשת המועמדות וועדת המ

 יעשה לפי סדר ההגשה.

סטודנטים שאושרה בקשתם למלגה מתבקשים להשתתף בטקס חלוקת המלגות, זאת כתנאי 

 לזכאותם, ובמועד שיקבע ע"י עיריית כפר יונה. 

 

 li/zWNNfhttps://did.קישור לטופס הרשמה: 

 

ועד  21.8.2022ההרשמה לקבלת מלגות תתקיים בין התאריכים  

. בכל שאלה ניתן לפנות למרכז הצעירים בכפר 23:00בשעה  15.9.2022

 .  tzeirim.ky@gmail.comאו מייל  09-8985111יונה בטלפון 

  

https://did.li/zWNNf


 תושבי כפר יונה וסטודנטיותלסטודנטים  גמלגות תשפ" תבחיני

 

 מלגות  15 –פר"ח חונכות  .1
והדרכה לילדי העיר הזקוקים לעזרה לימודית חונכות אישית וקבוצתית, ליווי  מה עושים במלגה?

תשומת תלמיד/ה, יעניקו להם ליווי, קשר מבוסס אמון עם  /תיוצר /ת. החונךבביה"ס בעיר ורגשית
 הגלום בהם. לממש את הפוטנציאל  יסייעו להםדמות חיובית לחיקוי ובכך , וייהוו לב אישית

 ש"ח.   10,000 :המלגה גובה
 שעות שנתיות.  140 :שעות היקף

 
מצ"ב  תתבצע ישירות מול רכזי פר"ח במוסדות הלימוד האקדמיים, -הגשת המועמדות למלגה זו

 /https://www.perach.org.ilקישור: 

 

 . מלגות 10 -סל"ע )סיוע לנערות ונערים במצוקה( ה בתכנית מלג .2
סל"ע פותחה על מנת לתת מענה מקיף לנערים ולנערות במצבי סיכון תוכנית  :המלגה מהות

מטרות החונכות הינן העצמה אישית ופיתוח תפיסת עתיד חיובי, מניעה והפחתה של  . ומצוקה

 .יצירת מערכת תמיכה חברתית ופיתוח כישורי חיים ומסוגלות אישית ,התנהגויות מסכנות

 ש"ח.   10,000 גובה המלגה:
 שעות שנתיות.  401 היקף שעות:

 
 עירוניות מלגות

 "מעורבים בקהילהמלגות " .3
לקדם תהליכי בינוי קהילה בעיר  /ותהמעוניינים /ותהמלגה מיועדת לסטודנטים :המלגה מהות

 .במטרה לחזק את החוסן הקהילתי דרך טיפוח הממ"ש )משמעותיות, מחוייבות ושייכות(
 ש"ח.  5,000ש"ח או  10,000 גובה המלגה:

 שעות שנתיות בהתאמה לגובה המלגה.   70שעות שנתיות או  140 שעות:היקף 
 

 ליווי חיילות.ים במהלך שירותם הצבאי .4
ליווי של חיילות.ים תושבי העיר במהלך שירותם הצבאי, ארגון פעילות בסופי  מהות המלגה:

 שבוע, תמיכה ליווי וייעוץ לחיילים.ות על סוגיות במהלך שירותם הצבאי.
 ש"ח.  5,000ש"ח או  10,000 גובה המלגה:
 שעות שנתיות בהתאמה לגובה המלגה.   70שעות שנתיות או  140 היקף שעות:

 
 ליווי משפחות לילדים על הרצף האוטיסטי .5

 ש"ח.  5,000ש"ח או  10,000 גובה המלגה:
 שעות שנתיות בהתאמה לגובה המלגה.   70שעות שנתיות או  140 היקף שעות:

 
 ים ונוערחונכות אישיות לילד .6

 חונכות אישית לילדים ונוער במצבי סיכון, קשיים חברתיים ו/או קשיים לימודיים. מהות המלגה:
 ש"ח.  5,000ש"ח או  10,000 גובה המלגה:
 שעות שנתיות בהתאמה לגובה המלגה.   70שעות שנתיות או  140 היקף שעות:

  
 

  בחירת תחומי ההתנדבות תעשה בהתאם לצרכי העירייה והמרכז הקהילתי תוך התחשבות
 בהעדפות הסטונדט/ית. 
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 קריטריונים להגשה 

 ומעלה.  18ם אזרחי מדינת ישראל מגיל יסטודנטיות/ (1

 תושבי כפר יונה הרשומים בהתאם בתעודת הזהות.  (2

 חד מהמוסדות הבאים: במהלך שנה"ל האקדמית ילמדו לתואר מוכר בא (3

 לתואר אקדמי ראשון או שני באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י מל"ג .3.1

 לתואר הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט.   .3.2

לתואר באומניות, בבית ספר על תיכוני לאומניות המוכר ע"י משרד התרבות  .3.3

 והספורט. 

 לתואר בסמינרים להוראה המפוקחים ומוכרים ע"י משרד החינוך.  .3.4

 הסטודנט/ית סיים/ה שרות צבאי או שרות לאומי. (4

ת המלגה משלם שכר לימוד עבור שנה אקדמאית מלאה, ולומד לפחות בהיקף של /מבקש (5

ש"ש לשנה )סה"כ השעות הסמסטריאליות בכל אחד מהסמסטרים בשנת הלימודים  21

2021/22) 

 מלגה נוספת מהרשות המקומית לשנה"ל הנוכחית.  ל/תהסטודנט/ית לא מקב (6

שעות שנתיות או  70קבלת המלגה מותנית בביצוע פעילות חברתית בקהילה, בהיקף של  (7

רשות וכן השתתפות בתוכנית המופעלים ע"י ה פרויקטיםשעות שנתיות, במסגרת  140

 נוכחית. שתגדיר הרשות, במהלך שנת הלימודים ה ההעשר

סטודנטים שאושרה בקשתם למלגה ישתתפו בטקס חלוקת המלגות, כתנאי לזכאותם  (8

 ובמועד שיקבע ע"י עיריית כפר יונה. 

סטודנטים המתמיינים למלגה בשיתוף פר"ח או עמותת ידידים, נדרשים להירשם ישירות  (9

בדרישות הגוף  דרכם להליך המיון ולהציג את המסמכים הנדרשים, כמו כן נדרשים לעמוד

 המפעיל ובהשתלמויות הנדרשות על ידו.

התנדבות למען הקהילה ללא תמורה, אשר אינן מהוות  –ביצוע פעילות התנדבות חברתית  (10

 איוש של תפקיד בשכר ברשות המקומית או בגוף אחר מטעמה. 

 התחייבות הסטודנט/ית לעמוד בדרישות מפעל הפייס למלגה.  (11

לסטודנטים שלא קיבלו מלגה בעבר ולסטודנטים המוכרים ע"י אגף הרווחה עדיפות תינתן  (12

 כבעלי קשיים כלכליים הזכאים להקלות על רקע זה )בצירוף מסמכים מתאימים(. 

 בנוסף, תינתן עדיפות לסטודנטים הלומדים ללימודי תואר ראשון. (13

 קבל המלגה. הקריטריונים הם מצטברים. אי עמידה באחד מהם תשלול אפשרות ל (14

במידה ומס' הבקשות יעלה על כמות המלגות המקסימלית לאותה שנה, הסדר יוכרע בין  (15

 הזכאים למלגה לפי מועד הגשת הבקשה למלגה.

 


