
המועצה מזמינה את הסטודנטיות/ים של משגב לקחת חלק בפרויקטים 
של המעורבות החברתית וליהנות ממלגה בשנת הלימודים תשפ"ג

לפרטים נוספים יש לפנות למרכז הצעירים משגב:
misgav4u@misgav.org.il ,04-9904111

המועצה פועלת בשנים האחרונות לחיזוק הקשר עם בנות/בני הישובים באמצעות מרכז הצעירים. בתקופת 
הלימודים העלויות הכספיות מכבידות ולכן המועצה מעוניינת לסייע אפילו במעט באמצעות מלגת לימודים. 

התוכנית במימון מפעל הפיס, המועצה ואירגונים נוספים, ייחודית בכך שבנוסף לתמיכה הכלכלית לסטודנט/ית, 
היא עתידה לסייע לשורת פרויקטים חברתיים קהילתיים במשגב. סטודנטיות/ים המעוניינות/ים להיתמך ולתמוך 

מוזמנות/ים לפנות למרכז צעירים משגב.

תנאי הסף לקבלת המלגה:
תושב/ת יישובי המועצה על פי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים, במשך 5 שנים האחרונות )לפחות(  .1

לאחר שירות צבאי או שירות לאומי/אזרחי.  .2
הסטודנט/ית לא ת/יקבל מלגה נוספת בשנת הלימודים תשפ"ג ממפעל הפיס.  .3

המבקש/ת לומד/ת במדינת ישראל ע"פ הקריטריונים הבאים:  .4
לימודים לתואר ראשון או שני במסלול אקדמי, במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. א. 

לימודי תעודת הוראה או לימודי תעודת הנדסאי במוסד המוכר ע"י המה"ט . ב. 
בית ספר על תיכוני לאומנויות המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט. ג. 

הסטודנטים ילמדו לקורסים המתוקצבים ומפוקחים ע"י האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה – משרד  ד. 
העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

סטודנטים הלומדים בכיתות י"ג – י"ד בחינוך טכנולוגי בבתי ספר המאושרים ע"י משרד החינוך. ה. 
סטודנטים אשר לומדים בסמינרים להוראה המפוקחים ע"י משרד החינוך.  ו. 

הסטודנטים אשר לומדים בתכנית לימודים להסבת אקדמאים לתעודת רישוי ממשלתית כאחות מוסמכת  ז. 
בבתי ספר לסיעוד המוכרים ע"י משרד הבריאות.

לימודים במכינה קדם אקדמית במסלול המוכר ע''י המל''ג. ח. 
סטודנט/ית אשר קיבל/ה השתתפות בשכר הלימוד במסגרת "תכנית השוברים" אינו/נה רשאי/ת להגיש  ט. 

מועמדות.

הפעילות החברתית כוללת 140 שעות התנדבות במהלך השנה. קיימים 2 מסלולי התנדבות:

בקשות למלגה יש להגיש דרך אתר המועצה מתאריך 07/09/2022 עד לתאריך 30/09/2022 
המועצה אינה מתחייבת לטפל בבקשות שיגיעו לאחר מועד זה.

1. מלגת מעורבות חברתית בקהילת משגב:

• עמותת מרחבים- ליווי תושבות ותושבים וותיקים.
• הדרכה והשתתפות בפעילויות חינוך בלתי פורמלי בישובי המועצה.

• ליווי ילדות/ים ונוער עם צרכים מיוחדים.
• לפחות פעם בשבוע ל-4 שעות.

• מתאים לסטודנטיות/ים שלומדות/ים באזור חיפה והצפון. 

2. מלגה בשיתוף פרח:

• 120 שעות התנדבות בפרח )אותן ניתן 
לעשות באזור מוסד הלימודים(.

• 20 שעות התנדבות נוספות עבור 
קהילת משגב.

תהליכי המיון והקבלה:

1. מלגת מעורבות חברתית בקהילת משגב

א. מילוי טופס בקשה באתר המועצה.
ב. צירוף מסמכים.

ג. מעבר ראיון אישי.

2. מלגה בשיתוף פרח

א. רישום באתר פרח.
ב. מילוי טופס בקשה באתר המועצה- 

לאחר הקבלה לפרח.

ג. תיתכן דרישה למעבר ראיון נוסף.

• המועמדות/ים שימצאו מתאימות/ים יחתמו על כתב התחייבות של מפעל הפיס, ויזומנו למפגש הדרכה 
וחלוקת מלגות.

• תיתן עדיפות למי שלא קיבל/ה מלגת מועצה בעבר.


