
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 עמותת מסע אקדמי לתושבי שלומי 

 .ות. לסטודנטים מלגת תנופה להצלחה  מעניקה  

 בשיתוף גרעין חברתי והמועצה המקומית שלומי. 

להצלחה הינה תוכנית מלגות משותפת של המועצה מקומית שלומי וגרעין חברתי.  תנופהמלגת 
התוכנית מעניקה לסטודנט.ית מעטפת תמיכה כלכלית מלאה לאורך כל המסע האקדמי החל 

 ממימון שכר הלימוד, סיוע בדיור וכמו כן בדמי קיום במהלך השנה. 

פוטנציאל ומוטיבציה גבוהה   מטרת התוכנית היא לסייע לצעירים.ות תושבי שלומי, בעלי
לממש את יכולותיהם וכישוריהם האישיים באקדמיה ע"י השתלבותם במסלולי הלימוד לתואר  

 ראשון ובכך לבצע שינוי משמעותי וליצור לעצמם עתיד טוב יותר. 

אנו מאמינים כי זכות זו, עבורנו היא שליחות, ועבורכם זו הזדמנות אמיתית למוביליות חברתית  
 אשר תאפשר לכם לקבל משאבים שווים למימוש הפוטנציאל הטמון בכם. וכלכלית 

 להצלחה תקנון מלגת תנופה  

 תוכנית המלגה: 

 המלגה מיועדת לסטודנטים.יות במסלול תואר ראשון ו/או מכינה קדם אקדמית מוכרות מל"ג.  

 תושב שלומי לפי תעודת זהות ומרשם אוכלוסין במשרד הפנים שנה לפחות. 

לסיוע במענק נקבעת על פי הקריטריונים ותנאי הזכאות שנקבעו על ידי הוועדה של הזכאות 
עמותת מסע אקדמי לתושבי שלומי, שכן הזכאות נקבעת יחסית לסך הפונים, הנתונים של 

 הפונים לקבלת הסיוע באותה שנת לימודים ובכפוף למגבלות מסגרת התקציב שאושר.

 של כל מועמד.ת בהתחשב שכלול הנתונים    – המלגה תכלול  

 מלגת לימודים מלאה : תשלום ישירות למוסד האקדמי.  .1

   ₪ 800- ₪  250עו"ד  בין  חוזה חתום עם ישירות למעונות או לשכר דירהסיוע במגורים:  .2

 ₪.  2000 – 800דמי קיום: לחשבון הבנק של הסטודנט.ית בין  .3

 הגשת הבקשה למלגה: 

וונות להגשת מועמדות לקבלת  לרשותכם מערכת ניהול מאובטחת המאפשרת הרשמה מק 
 המלגה. 

 יש לקרוא בעיון ולצרף את כל המסמכים הנדרשים.

 . אחריות חלה על הסטודנט.יתה –לא תתקבל פנייה עם מסמכים חסרים 

 15.10.922 -15.9.22הגשה בטופס מקוון עם צירוף מסמכים 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

נספח א' : רשימת מסמכים נדרשים:                                                                                
:                                                                                                                             אישורים כללים 

חובה.                                                                                       –ב שלומי לשנה הנוכחית אישור תוש
                             ספח פתוח, כולל מצב משפחתי, מספר ילדים וכתובת מגורים.   –תעודת זהות 

 ניתן לקבל מהבנק.  – אישור בנק לניהול חשבון קיים

  :                                                                                                                      אישורים ממוסד הלימודים.  2
                  ימודים תשפ"ג: שם התואר, פקולטה, שנת לימודים לתואר.אישור לימודים לשנת הל 

                                                                                                                                       שכר לימוד ממוסד הלימודים על שם הסטודנט וחתום מהמוסד האקדמי.גובה 
 ית. מערכת שעות שמית של הסטודנט לשנת הלימוד הרלוונט –תוכנית לימודים 

:                                                                                                                אישורים מצב סוציואקומי .  3
סטודנט המצהיר כי המשפחה נמצאת הטיפול שירותי הרווחה נדרשים לצרף אישור עדכני לשנת 

רווחה כי המשפחה מוכרת ומטופלת )לא מכתב ה -הלימוד מהמחלקה לשירותים חברתיים 
 המלצה( חתום בחתימה וחותמת של עו"ס מלווה בלבד.

:                                                                                                                   אישורים הכנסה חודשית .  4
יש לבקש מהמעסיק אישור העסקה על אחוזי   – במצב של עבודה במשרה מלאה או חלקית 

תלושי משכורת אחרונים: של הסטודנט ושל בן/בת זוג הסטודנט ושל הוריו.                                        3המשרה ולצרף 
של הסטודנט, נדרש אישור מהמוסד לביטוח לאומי על זכאות לקבלת     -  במצב של היעדר הכנסה 

 כנסה, השלמת הכנסה, קצבת נכות.  קצבת אבטלה, הבטחת ה

:                                                                                                                            אישורים על מגורים .  5
 –סטודנטים המתגוררים בשנת הלימודים במעונות, בדירה בשכירות חודשית, דיור ציבורי 

 שים לצרף לבקשה אישור מתאים ועדכני, תצלום של חוזה שכר דירה. נדר

     :                                                                                                                            בני המשפחה .  6
נדרשים לצרף ספח תעודת זהות עם פרטי הילדים כולל   21 סטודנטים אשר להם ילדים עד גיל 

                    תאריכי הלידה.                                                                                                                
ספח פתוח מלא, כולל  אם יש אחים סטודנטים ללא ילדים, ש לצרף ת.ז כולל  אחים סטודנטים: 

 צירוף אישור לימודים עדכני של האחים לשנת הלימודים הנוכחית. 

            שירות צבאי/לאומי/אזרחי                                                                                                        .  7
 שור על תקופת השירות. במקרה של שירות צבאי/לאומי/אזרחי נדרש אי

 15.10.22ההגשה עד    שימו לב 

הבקשה לא תיבדק והסטודנט לא יוגש   –אי מילוי השאלון ו/או אי צירוף מסמכים כנדרש 
                         עמותת מסע אקדמי לתושבי שלומי. –כמועמד מן המניין לדיון בוועדה המקצועית 

ונים ותנאי הזכאות שנקבעו על ידי הוועדה של הזכאות לסיוע במענק נקבעת על פי הקריטרי
עמותת מסע אקדמי לתושבי שלומי, שכן הזכאות נקבעת יחסית לסך הפונים, הנתונים של 

                                      הפונים לקבלת הסיוע באותה שנת לימודים ובכפוף למגבלות מסגרת התקציב שאושר. 
 אנחנו איתך.   – מלגה תנופה להצלחה    - מאמינים בך עמותת מסע אקדמי לתושבי שלומי  


