
 

                                                                                                       
 

' אלול, תשפ"אב ,2021, אוגוסט 10  

 

 בפ"לשנה"ל תש עמק הירדן תושבימלגות לסטודנטים  כניתותלהגשת מועמדות לקול קורא 

 

לרכוש השכלה גבוהה ולכן  םעידודטיפוח צעירי העמק והמועצה האזורית עמק הירדן רואה חשיבות רבה ב

 .בנושא מלגות לסטודנטים, למפעל הפיסמחלקת צעירים במועצה  שיתוף פעולה ביןנרקם 

 ןבמסגרתשל מעורבות חברתית  כניותתהצעירים  חלקתבאמצעות מתופעלנה  בפ"תש םבשנת הלימודי

 .הקהילה בקרבלפעול להשפיע והמעוניינים  ,הירדן עמק תושבי סטודנטיםל מלגותה  תחולקנה
 

 כדלקמן:  תנאי סףסטודנטים אשר עומדים ב לבתוכנית זו יוכלו להיכל

 .הסטודנטים הינם אזרחי ישראל .1

 השנים האחרונות בארבעלפחות  השובי המועציבי אשר מתגוררים ,המועצה בלבד תושבי צעירים .2

 !אישור תושבות יש להציגבנוסף . על פי רישום כתובת בתעודת הזהות

 :, הסטודנטים ילמדו באחת מהמסגרות הבאותבהלימודים האקדמאית תשפ"במהלך שנת  .3

הסטודנטים ילמדו במוסד המוכר ע"י המל"ג, לתואר אקדמי )ראשון או שני( המוכר ע"י המל"ג . 3.1

)רשימת המוסדות הקובעת לעניין זה הינה הרשימה המפורסמת באתר המועצה להשכלה גבוהה(, 

 'סמסטר א ."י המל"ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"טלימודי תעודת הוראה המוכרת ע

 (בסמסטר ש"ש 20היקף לימודים עומד על לפחות  –סמסטר ב'  –ו 

משרד העבודה,  –קורסים המתוקצבים ומפוקחים ע"י האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה  .3.2

בשכר הלימוד הרווחה והשירותים החברתיים, למעט סטודנטים אשר קיבלו השתתפות 

  במסגרת "תכנית השוברים".

  .הסטודנטים ילמדו בבתי ספר על תיכוניים לאמנויות המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט .3.3

 .הסטודנטים ילמדו בסמינרים להוראה המפוקחים ע"י משרד החינוך .3.4

 . הסטודנטים לא מקבלים מלגה נוספת ממפעל הפיס בשנת תשפ"ב .3.5

 .44 -20בגילאי צעירים  .4

 . 2022עד סוף חודש יולי שעות פעילות קהילתית  140לפחות  הסטודנטים יבצעו .5

 

 :הקשורים לתוכניתם תחומיבניסיון ביתרון 

o  אמנות, ספורטתרבותטיולים, וסביבה שונים כמו:  נושאיםב פעילויות הפקת הדרכה או בסיון בינ ,. 

o  ,הכרות עם קהילת עמק הירדןניסיון וזיקה לעשייה חברתית.  

o  וניסיון בעבודה ברשתות חברתיות. שיווקגרפיקה 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                       

 

  בפני ועדה אשר תבחן את התאמתם  ראיון קבלהלמועמדים אשר יימצאו עומדים בתנאי הסף יזומנו 

 . תוכניתל

 בו יפורטו תחומי הפעילות הדרכהו מפגש היכרות סטודנטים אשר יתקבלו לתוכנית יתבקשו להשתתף ב. 

 צבאי/לאומי בלבדבהצגת אישור שירות  עדיפות תינתן למשרתי שירות צבאי מלא או שירות לאומי. 

 ,שעות 140בהיקף של לפחות במהלך שנת הלימודים  בקהילת עמק הירדןלות חברתית יפעבעבור  התמורה:

בכפוף להגשת דו"ח  .בשתי פעימות מפעל הפיסהמועצה האזורית עמק הירדן וממ ₪ 10,000מלגאי כל  יקבל

  .או מי מטעמה שיאושר על ידי מנהלת מחלקת צעירים במועצהכנדרש פעילות 

 מספר המלגות מוגבל.*

 ממפעל הפיס.בכפוף לקבלת אישור  הענקת המלגות*
 

ובעשייה חברתית בעמק קידום תחום הצעירים בהיות שותפים להמעוניינים העומדים בתנאים וסטודנטים 

 כלהגשה אלקטרונית של , באמצעות 20:00בשעה  2020.09.10 מוזמנים להגיש מועמדותם עד ליום

 .  v.org.il-young@jהמסמכים הנדרשים לדוא"ל: 

  :מסמכים שיש לצרף לבקשה
 

 .לפתיחת הטופס לחצו על הקישור -אלקטרוניטופס בקשה  .1

 .צילום ת.ז. + ספח .2

 מועד תחילת המגורים בישוב. אישור תושב מקורי ואסמכתא על .3

 ממוסד הלימודים.אישור לימודים מעודכן  .4

 .מערכת שעות .5

 .בנק על שם מבקש המלגה/או צילום המחאה מבוטלתמהאישור ניהול חשבון  .6

 אישור על שרות צבאי/לאומי/אזרחי. .7

 קורות חיים. .8
 

 

 בקשה שתשלח ללא כל הקבצים הנדרשים וטופס הבקשה האלקטרוני לא תתקבל.

 ושם המסמך מצורפים למייל אחד בלבד ושמורים תחת שם המגיש הנדרשים נא לוודא שכל הקבצים 

 )למעט טופס ההגשה האלקטרוני שנשלח באופן אוטומטי(

 באחריות המועמדים לוודא קבלת אישור הגשה.

 

 *ההודעה מתייחסת לגברים ונשים כאחד.

 

 בברכה,         

 מנהלת -שירה רוכברג         

 מועצה אזורית עמק הירדן -מחלקת צעירים        
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https://forms.gle/xUHQDR9RhNGmJveP9
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