
 

  אושר במועצת העיר 
 14/9/2021ביום  

 
 בפ"שנה"ל תשתבחינים למתן מלגות לימודים 

 
 .₪ 10,000מלגה עירונית לסטודנטים בשיתוף מפעל הפיס ופר"ח ע"ס  •

  .₪ 10,000עירונית לסטודנטים בשיתוף עם מפעל הפיס ע"ס  המלג •
מלגה עירונית לסטודנטים בשיתוף מפעל הפיס ועמותת ידידים ע"ס  -תכנית סל"ע  •

10,000 .₪ 
 ₪. 5,000טודנטים ע"ס מלגה עירונית לס •

 
 

  להלן תבחינים ועקרונות למתן מלגות לימודים לסטודנטים
 
 . כללי:1

סבירות ושוויון בין  התמיכה תינתן אם אכן נכון וראוי לתתה לרבות על פי עקרונות של  1.1    
   מקבלי התמיכה השונים.

 ינים שלהלן.מלגות על פי נוהל זה מיועדות לגברים ונשים העומדים בתבח 1.2    
 .סטודנטים 65-מפעל הפיס לעירייה פר"ח וסה"כ יינתנו מלגות בשיתוף     1.3    
 .סטודנטים 25-סה"כ יינתנו מלגות בשיתוף עירייה ומפעל הפיס ל    1.4    
         6-סה"כ יינתנו מלגות בשיתוף עירייה , מפעל הפיס ועמותת ידידים  ל -תכנית סל"ע   1.5    

 .סטודנטים
  סטודנטים. 20 –סה"כ יינתנו מלגות עירייה ל     1.6    
  עובדי העירייה אינם רשאים להגיש בקשה למלגה. 1.7    
  לא תינתן מלגה ליותר משלוש שנות לימוד.     1.8    
 
 :מלגה עירונית בשיתוף מפעל הפיס. תנאי סף הנדרשים לקבלת 2

ים על פי מרשם תישנפחות לקו לסטודנטים שהינם תושבי ראש העין בלבד, המלגות יוענ 2.1
 האוכלוסין של משרד הפנים.

 שנים ומעלה. 18המלגות יוענקו לסטודנטים שגילם  2.2    
 בארץ במוסדאו שני( ראשון אקדמי )המלגות יוענקו לסטודנטים הלומדים לתואר  2.3    

גבוהה )המל"ג(, לימודי תעודת הוראה  ה המוכר ע"י המועצה להשכלההשכלה גבוהל
ולוגיות ד המוכר ע"י מה"ט ) המכללות הטכנודי הנדסאי במוסהמוכרת ע"י המל"ג או לימ

 .המוכרות ע"י משרד העבודה והרווחה(
 21  לפחותהלומד בהיקף של מבקש המלגה משלם שכר לימוד עבור שנה אקדמית מלאה,  2.4

הסמסטרים בשנת מ אחדבכל טריאליות סמס)סה"כ השעות הסמסטריאליות שעות 
  . (2020/21הלימודים 

לפחות בכל סמסטר בשנת  סש" 12מבקש המלגה הלומד לתואר שני לומד בהיקף של    2.5   
 .2020/21הלימודים 

, נוער, וחהרוהסטודנטים ישתתפו בפעילות התנדבותית לרווחת הקהילה בתחומי חינוך,   2.6   
 או תרבות. ,ספורטצעירים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 עירונית בשיתוף מפעל הפיס ופר"ח: תנאי סף הנדרשים לקבלת מלגה  .3

על פי מרשם שנתיים לסטודנטים שהינם תושבי ראש העין, לפחות  המלגות יוענקו 3.1  
 האוכלוסין של משרד הפנים.

במוסד להשכלה  הלומדים לתואר אקדמי )ראשון או שני( בארץהמלגות יינתנו לסטודנטים  3.2     
גבוהה המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה )המל"ג(, לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י 

) המכללות הטכנולוגיות המוכרות ע"י  המל"ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט
 משרד העבודה והרווחה(.

 קבלת סטודנטים לתואר הנדסאי עפ"י מתווה פר"ח.     3.3     
 21המלגה משלם שכר לימוד עבור שנה אקדמית מלאה, הלומד בהיקף של לפחות   מבקש 3.4  

מהסמסטרים בשנת  בכל אחד הסמסטריאליותסמסטריאליות )סה"כ השעות שעות 
 (.  2020/21הלימודים 

לפחות בכל סמסטר בשנת  סש" 12מבקש המלגה הלומד לתואר שני לומד בהיקף של  3.5     
 .2020/21הלימודים 

 הסטודנטים ישתתפו בפעילות התנדבותית במסגרת פר"ח. 3.6     
 הסטודנטים יאושרו על ידי וועדת קבלה של פר"ח.   3.7     

 
 
 תנאי סף הנדרשים לקבלת מלגה עירונית:  .4

המלגות יוענקו לסטודנטים שהינם תושבי ראש העין בלבד, לפחות שנתיים על פי מרשם  4.1  
 האוכלוסין של משרד הפנים.

 שנים ומעלה. 18המלגות יוענקו לסטודנטים שגילם  4.2      
המלגות יוענקו לסטודנטים הלומדים לתואר אקדמי )ראשון או שני( בארץ במוסד  4.3      

להשכלה גבוהה המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה )המל"ג(, לימודי תעודת הוראה 
ה"ט ) המכללות הטכנולוגיות המוכרת ע"י המל"ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מ

המוכרות ע"י משרד העבודה והרווחה( וכן לסטודנטים הלומדים לתואר הנדסאי במסלולי 
 ההנדסאים של בית יעקב למגזר החרדי.

מבקש המלגה משלם שכר לימוד עבור שנה אקדמית מלאה, הלומד בהיקף של לפחות       4.4  
מהסמסטרים בשנת  בכל אחד ליותסמסטריאסמסטריאליות )סה"כ השעות ה עותש 21

 (.  2020/21הלימודים 
לפחות בכל סמסטר בשנת  סש" 12מבקש המלגה הלומד לתואר שני לומד בהיקף של   4.5     

 .2020/21הלימודים 
הסטודנטים ישתתפו בפעילות התנדבותית לרווחת הקהילה בתחומי חינוך, רווחה, נוער,   4.6    

 צעירים ,ספורט או תרבות.
 
 עמותת ידידם:ועירייה בשיתוף מפעל הפיס   -.  תנאי סף הנדרשים לקבלת מלגה בתכנית סל"ע 5

המלגות יוענקו לסטודנטים שהינם תושבי ראש העין, לפחות שנתיים על פי מרשם  5.1 
 האוכלוסין של משרד הפנים.

במוסד להשכלה  המלגות יינתנו לסטודנטים הלומדים לתואר אקדמי )ראשון או שני( בארץ 5.2     
גבוהה המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה )המל"ג(, לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י 
המל"ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט ) המכללות הטכנולוגיות המוכרות ע"י 

 משרד העבודה והרווחה(.
 הסטודנטים יאושרו על ידי וועדת קבלה של תכנית סל"ע    5.3     

 21בקש המלגה משלם שכר לימוד עבור שנה אקדמית מלאה, הלומד בהיקף של לפחות   מ 5.4 
מהסמסטרים בשנת  בכל אחדשעות סמסטריאליות )סה"כ השעות הסמסטריאליות 

 (.  2020/21הלימודים 
ש"ס לפחות בכל סמסטר בשנת  12מבקש המלגה הלומד לתואר שני לומד בהיקף של  5.5     

 .2020/21הלימודים 
 הסטודנטים ישתתפו בפעילות התנדבותית במסגרת תכנית סל"ע 5.6     

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 הפיסמפעל סטודנטים לא מקבלים מלגה נוספת מטעם עיריית ראש העין, לרבות בשיתוף עם .    6

 .או תכנית סל"ע  חאו פר"
 

 :היקף ההתנדבות
שעות יבוצעו עד  80שעות,  041 –₪  00001,ע"ס  מלגה עירונית בשיתוף מפעל הפיס ופר"ח

 .30.6.22שעות עד ליום  60 -ו ,31.3.22ליום 
שעות יבוצעו עד ליום  80שעות,  150 –₪  10,000ע"ס  מלגה עירונית בשיתוף עם מפעל הפיס

 .31.7.22שעות  עד ליום  70  ,31.3.22
 22.30.9שעות לביצוע עד  75 - ₪ 5,000מלגה עירונית ע"ס 

שעות  140 -₪  10,000ע"ס  עירייה  בשיתוף מפעל הפיס ועמותת ידידים –מלגה בתכנית סל"ע 
 .31.7.2022יבוצעו עד ליום 

 
 מתן המלגה מותנה בביצוע מלוא השעות.

 
 -מובהר

 איננו מזכה במלגה כלל. התנדבות להן התחייב הסטודנט שעות  חלקי של כי ביצוע 
 ביצוע ההתנדבות יהיה לשביעות רצון הממונים.

 ים ימלאו דו"ח שעות תקופתי שיאושר ע"י הממונה.הסטודנט
הסטודנטים יבצעו את הפעילות ההתנדבותית עפ"י צרכי העירייה תוך התחשבות במערכת 

 השעות .
 לגאים.השתתפות בכנס מ

 
 חלוקת המלגות

המלגות זכאים יעלה על מספר המלגות, מבקשים הבמידה ומספר המספר המלגות מוגבל, 
 כדלקמן :ומדים בתנאים שבתבחינים אלה לסטודנטים העיחולקו 

תינתן קדימות לסטודנטים שעומדים בתבחינים ומוכרים ע"י אגף רווחה או גזברות  .א
, על על רקע כלכלי(  50%)לפחות  )גביה( כבעלי קשיים כלכליים הזכאים להקלות
 המבקשים לצרף אסמכתאות מתאימות  לבקשה.

ושזו הפעם הראשונה שהם מקבלים  תינתן קדימות לסטודנטים שעומדים בתבחינים .ב
 מלגה מהרשות.

 .ו/או תואר הנדסאי תינתן עדיפות לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון .ג
 תינתן עדיפות לסטודנטים שביצעו שירות לאומי ו/או צבאי. .ד
מלגות לסטודנטים לתואר שני יינתנו במידה ויוותרו מלגות שלא ניתנו  לסטודנטים  .ה

 לתואר   ראשון ו/או להנדסאים .
חלוקה תתבצע עפ"י סדר/מועד הרישום/ הגשת הבקשה למלגה, מעבר לאמור ה .ו

 בבחינת כל הקודם זוכה. 
, יועבר םבמידה ולא יחולקו כל מכסת המלגות של העירייה בשיתוף עם גופים אחרי .ז

 התקציב השתתפות של העירייה במלגות אלה לתוספת מלגות עירוניות.
 

 עדיפות תינתן לפי הסדר המופיע מעלה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 ועדה מקצועית:  .7

 סטודנטיםבקשות למלגות יידונו בוועדה לתמיכות מקצועית לבחינת בקשות למלגות  7.1     
 )להלן: "הוועדה המקצועית"(

 חברי הוועדה: 7.2     
 מנכ"ל העירייה או נציג מטעמו מקרב עובדיה הבכירים של העירייה. 7.2.1

 מנהלת אגף החינוך או נציג מטעמה. 7.2.2 
 מנהלת האגף לשירותים חברתיים או נציג מטעמה. 7.2.3 
 מנהלת המחלקה לנוער וצעירים. 7.2.4 

 מניין חוקי בישיבות הוועדה המקצועית הוא רוב חברי הוועדה. 7.3    
בעת אישור מתן מלגה תקבע הוועדה את אופן/מתכונת ומהות מתן שעות תרומה לקהילה  7.4    

 ל הניתן ובהתאם לצורכי העירייה.בהתחשב בהעדפות המבקש, ככ
 המלגה תינתן ע"פ שיקול דעת ועדת המלגות ולאחר שכל הפניות יבדקו על ידה. 7.5    
אין לראות בבקשה למלגה ועמידת המבקש בכל התבחינים התחייבות של העירייה למתן  7.6    

 מלגה כמבוקש.
 
 ותד האחרון להגשת בקשהמוע.  2021לאוקטובר  10הרישום למלגות יחל ביום      .8

 2021 אוקטוברב 31 בכ"ה חשון תשפ" ראשוןיום  -בפ"תשלשנת הלימודים  ותלמלג
 . 12:00בשעה 

 
לעיל, לסטודנט אשר  5עם השלמת ביצוע שעות ההתנדבות כפי שפורט בסעיף  מועד מתן מלגה .9

 יעמוד בתנאים המפורטים בתבחינים אלה.
 

תר האינטרנט של העירייה, בכתובת המיועדת לכך, בקשות לקבלת מלגה יש להגיש בא .10
 לבקשה יצורף כתב התחייבות ואישורים כמפורט, להוכחת עמידת המבקש בתבחינים אלה.

בקשות לקבלת מלגה עירונית בשיתוף מפעל הפיה ופר"ח יש להגיש באתר פר"ח ובמקביל יש         
כך, לבקשה יצורף כתב עירייה בכתובת המיועדת לה לשאתר האינטרנט  להגיש בקשה

 התחייבות ואישורים כמפורט, להוכחת עמידת המבקש בתבחינים אלה.
ועמותת ידידים יש להגיש  סבקשות לקבלת מלגה בתכנית סל"ע בשיתוף עירייה , מפעל הפי        

עירייה בכתובת ה לשדרך אתר האינטרנט להגיש בקשה באתר עמותת ידידים ובמקביל יש 
שה יצורף כתב התחייבות ואישורים כמפורט, להוכחת עמידת המבקש המיועדת לכך, לבק

 בתבחינים אלה.
 

 לא תתקבל בקשה שלא הוגשה באמצעות האינטרנט, שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום
 .2021באוקטובר  21 בחשון תשפ" ט"וחמישי 

 
 

 מלגה:ה בקשתלשיש לצרף להלן המסמכים 
 אישור לימודים. -
 .) מערכת שעות רשמית ממערכות המוסד הלימודי( דיםמס' שעות לימואישור  -
 גובה שכר לימוד. -
 צילום ת"ז. -
מעודכן למועד ההרשמה או ממשרד האוכלוסין בעירייה ממשרד הפנים  אישור תושבות  -

 .2021ספטמבר 
 .18שעובדים עם ילדים עד גיל סטודנטים גברים אישור היעדר עבירות מין ל -
 עם מפעל הפיס. של החוזהחתומים כתבי התחייבות  -
 אישור ניהול חשבון בנק. -
 אישור ביצוע שירות לאומי ו/או צבאי. -
 .עמותת ידידים/חאישור רישום למלגת פר" -
 .מכתב אישי לוועדת המלגות -

 
 
 
 



 

 
 
 
 

לא יאוחר  המסמכים במועד הגשת הבקשה. ניתן יהיה להשלים מסמכיםיש להמציא את  •
לא תינתן אפשרות להשלים מסמכים  .2021בנובמבר  4 בתשפ" כ"ט חשוון חמישייום מ

 בקשה ללא מסמכים לא תיבחן . לאחר מועד זה.

 לעיל.דקבלת המלגה מותנית בביצוע מלוא השעות והצגת האישורים  •
 .מהווה הסכמה לתנאים דלעיל הגשת הבקשה למלגה •

, ניתן להשאיר מס' טלפון ליצירת g.ilMilga@rosh.or שאלות הבהרה ניתן לשלוח למייל  •
 .קשר למתן התייחסות להבהרות

 
 
 

mailto:Milga@rosh.org.il

