
 

 

 

 ג תשפ" –קול קורא  מלגת המועצה המקומית שלומי לעידוד לימודים 

                                                  .ג"תשפפותחת את ההרשמה להגשת מועמדות למלגות העידוד לשנת  –המועצה מקומית שלומי 

לקידום השכלתכם.                                                                                    ומברכים על ההזדמנות שניתנה לנו לסייע בעדכם,  שמחיםאנו 

 השכילו להתפתח ולהרחיב אופקים נוספים לקידום איכות חייכם כאנשים בוגרים. המשיכו ו

   1.4.23ההגשה עד לתאריך   תקנון המלגה: 

 המלגה מיועדת:

 מוסד מוכר מל"ג.  – ()תואר ראשון, שני אקדמאים סטודנטים .1

                                              -ומעלה בלבד   18מגיל )הכשרות מקצועיות, מכינות ופסיכומטרי(  תעודה ללימודיסטודנטים  .2

 הענקת המלגה תתבצע רק לאחר סיום ההכשרה בהצגת תעודת הסמכה.  

 קריטריונים:

 הגשת מועמדות לסטודנטים: .1

 מל"ג.                                                       ממוסד המוכר  - לתואר ראשון, תואר שני ●

                            .                                                                                                                            הנדסאים ממוסד מוכר מה"ט ●

 מוסד רשמי ללימודי הכשרה.  –  (ומעלה 18לימודי תעודה, מכינות ופסיכומטרי )מגיל   ●

 הצגת אישור תושב עדכני. ב –סטודנטים תושבי שלומי בלבד  .2

 מומלצי רווחה.  –עדיפות תינתן עפ"י מצב סוציואקונומי  .3

אין כפל מלגות. סטודנט שמקבל מלגת מפעל הפייס )פרח, חינוך לפסגות, קהילתי( לא רשאי להגיש בקשה למלגת   .4

 . תשפ"געידוד לימודים 

                          סטודנטים לתואר ראשון, שני, שלישי, הנדסאים, לימודי תעודה, מכינות ופסיכומטרי רשאים להגיש  .5

 . ₪ ומעלה 3000אשר גובה שכר הלימוד שלהם הינו   18גיל ממעל 

                                                         – לקריטריונים כולל הגשת כל המסמכים הנלווים בהתאם שהוגשו בבקשות תדון  הועדה  .6

 בקשה שלא תוגש עם מלוא המסמכים המצורפים לא תיבדק.

 לא תיבדק.  –בקשה שתוגש לאחר מועד ההגשה 

          ית.  המלגה תינתן על בסיס כל הקודם זוכה ועמידה בקריטריונים, עקב מגבלה תקציב  .7

  https://did.li/ntGlC     ףההגשה תתבצע באופן מקוון בלינק המצור .8
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 גובה המלגה:

 לימודי תעודה   תואר מל"ג ראשון/שני/שלישי

 גובה המלגה  שכר לימוד  גובה המלגה 

ש"ח    ₪  2000 3000-5000 700 

ש"ח    5001-7000 1000 

 1200 ש"ח  7000מעל 

 

 מסמכים נלווים:

 הועדה לא תדון בבקשה ללא צרוף כל המסמכים.  –הנלווים חובה לצרף המסמכים 

                         סטודנטים לתואר ראשון/שני קריטריון  מס'

 ומעלה(, הנדסאים. 18)מגיל 

סטודנטים ללימודי תעודה, מכינה  

 ומעלה(.  18ופסיכומטרי )מגיל 

טופס רישום   1

 למלגת העידוד 

 את כל הפרטים. טופס מקוון יש למלא 

 צילום תעודת זהות כולל ספח אזרח ישראל  2

 עדכני.   –מסמך אישור תושבות חתום ע"י משרד הפנים שלומי  תושב שלומי  3

 הצגת מסמך עבור גבוה שכר הלימוד חתום ע"י מוסד הלימודים  גובה שכר לימוד  4

 הצגת מסמך/קבלה כי התשלום שולם ע"י הסטודנט.  ממון עצמי  5

הצגת אישור לימודים לתואר  אישור לימודים  6

  -ראשון/שני/שלישי המוכר ע"י המל"ג

 תשפ"ג חתום ממוסד הלימודים לשנ"ל 

הצגת אישור לימודים חתום ממוסד  

 . תשפ"גהלימודים לשנ"ל 

תוכנית לימוד כולל   7

מספר שעות  

   שבועיות

הצגת מערכת שעות חתומה ממוסד  
 הלימודים. 

חתומה ממוסד  הצגת מערכת שעות 

 הלימודים. 

 על בסיס כל הקודם זוכה עקב מגבלה תקציבית  – גובה המלגה 

 

  דגשים:

ניתן למצוא את הקישור למלגת   .https://did.li/ntGlCההגשה, להגשת מועמדות יש להיכנס לקישור ך שימו לב לתארי

 סבוק המועצה המקומית שלומי.                                                      י יסבוק מרכז צעירים שלומי, בפי יעידוד הלימודים באתר המועצה המקומית שלומי, פ 

 למצוא אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו "מרכז צעירים שלומי" ניתן   046191468/9טלפונים ליצירת קשר  

 

 בהצלחה לכולם. 

 

https://did.li/ntGlC

