מלגת מועצה לעידוד השכלה גבוהה לשנת תשפ"ב
המועצה האזוריות מטה אשר ,ובעידודו ותרומתו של עיבל גלעדי ,שמחה להעניק,
כמדי שנה ,מלגת לימודים לסטודנטים מתוך רצון לעודד רכישת השכלה גבוהה
ולסייע לבעלי צורך כלכלי בהשגתה.
המלגות יחולקו לסטודנטים לתואר:
ראשון ,שני ,שלישי ,הנדסאים וללומדים לימודי תעודה.
סכום המלגה יעמוד על  ₪ 2,000בעבור  20שעות התנדבות בקהילה.
במקרים של תוכניות מיוחדות ומימון הלימודים על ידי גורמים נוספים הוועדה תדון בחריגות.
ועדת המלגות תקבע את רשימת הזכאים.
הוועדה תדון רק בבקשות שהוגשו במלואן ,כולל כל המסמכים הנלווים הנדרשים והעומדים
בקריטריונים לקבלת מלגה.
קריטריונים:
o

סטודנטים המתגוררים ביישובי מטה אשר  -בצירוף אישור תושב.

o

המלגה תחולק לפי צורך סוציו – אקונומי.

o

יפנו סטודנטים שלא קיבלו בעבר מלגה מהמועצה לאותו תואר לימודים  /תעודה.

o

הסטודנטים אינם מקבלים השנה מלגת מפעל הפיס  -מועצה ,מלגת פיס  -פר"ח וקרן גרוס

o

לימודים במוסדות מוכרים ומפוקחים.

o

עלות שנת הלימוד בלימודי התעודה לא תפחת משכר אקדמאי  ₪ 10,200בשנה ועדיפות תינתן
ללימודי תעודה בתחומי החברה ,חינוך וקהילה.

o

 20שעות התנדבות בתחומי המועצה.

o

תינתן עדיפות לסטודנטים שמשרתים שירות מילואים פעיל (שמ"פ)  -לפחות  20יום בשנה.

הזכאים למלגה ,יוזמנו לטקס – השתתפות חובה.
המלגה תוענק אישית בטקס שיתקיים ביום  28יולי  2022בשעות אחר הצהריים.
פרטים ימסרו בהמשך.
את שעות ההתנדבות יש לסיים עד סוף יוני.
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בעידודו ובתרומתו הנדיבה של עיבל גלעדי ,יו"ר  ,M-Powerיינתנו מלגות
משותפות עם המועצה ללומדים לתארים מתקדמים  -תואר שני ודוקטורנטים
מתחומי הלימוד השונים.
הגשת המלגה מותנית במילוי כל הפרטים בטופס המקוון ,כולל צירוף הטפסים הנדרשים על פי
הפירוט הבא:
 אישור לימודים בתוקף
 אישור גובה שכר לימוד
 אישור תושבות מטעם המועצה (הנושא תאריך של חצי השנה האחרונה)
 תעודת זהות כולל ספח מלא
 3 תלושי שכר אחרונים של המועמד
 שלושה תלושי שכר אחרונים של הורי המועמד /בן או בת הזוג
במידה והמועמד נשוי יש להגיש שלושה תלושי שכר של בן /בת הזוג בנוסף לזה של המועמד.
 עצמאים יגישו שומת מס של שנת המס האחרונה.
 במקרה של אבטלה של המועמד  /הוריו /בן/בת הזוג יש לצרף אישור מביטוח לאומי.
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טלפונים ליצירת קשר 04-9005250 | 050-6671253 :
מוזמנים לעקוב אחר הפרסומים בפייסבוק של מרכז הצעירים
ניתן למצוא את הקישור באתר המועצה ,פייסבוק מועצה ,פייסבוק מרכז הצעירים.

