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לקידום  מפעל הפיס פועל לקידום ספורטאים מצטיינים בישראל במוסדות להשכלה גבוהה, וכן. 1

 מלגות הפיס" המעורבות החברתית של סטודנטים בישראל במסגרת "שיתופי פעולה במיזם

לימודים  המיזם, יפעיל מפעל הפיס יחד עם הרשויות המקומיות תוכנית להענקת מלגות תבמסגר .2 

 (2022-2021)תשפ"ב  לספורטאים מצטיינים העומדים בתנאי הנוהל, בשנת הלימודים האקדמית

המלגה  ש"ח, כאשר מחצית מסכום10,000כל מלגה במסגרת התוכנית יעמוד על סך של  הגוב ..3

תמומן  ₪ 5,000 יהתמומן באמצעות הרשות המקומית או מי מטעמה, והמחצית השני ש"ח 5,000

 .ע"י מפעל הפיס

 

  :הבאים במסגרת התוכנית, יהא זכאי למלגה רק סטודנט המקיים במצטבר את כל התנאים

 הסטודנט הינו אזרח ישראל. 1

ישראל, ויש  ייצוגית של -תבמועד הגשת הבקשה הסטודנט הינו ספורטאי החבר בנבחרת לאומי.2

  .בידו אישור חתום על כך מאת יו"ר/מנכ"ל איגוד/התאחדות הספורט

 :הבאות במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשפ"ב, הסטודנטים ילמדו באחת מהמסגרות .3 

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

או  (הרשימה המפורסמת באתר המועצה להשכלה גבוהה שימת המוסדות הקובעת לעניין זה הינהר)

 .הוראה המוכרת ע"י המל"ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט ללימודי תעודת

מקצועית בזרוע  הסטודנטים ילמדו לקורסים המתוקצבים ומפוקחים ע"י האגף להכשרה.  3.2

החברתיים, למעט סטודנטים אשר קיבלו השתתפות  דה, הרווחה והשירותיםמשרד העבו –העבודה 

 ."במסגרת "תכנית השוברים בשכר הלימוד

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

המאושרים על ידי  תי ספריסודי בב-י"ד בחינוך טכנולוגי על -הסטודנטים ילמדו בכיתות י"ג  3.4 

  .משרד החינוך

  .הסטודנטים ילמדו בסמינרים להוראה המפוקחים ע"י משרד החינוך 3.5

  .הסטודנטים לא מקבלים מלגה נוספת ממפעל הפיס בשנת תשפ"ב3.6

במהלך שנת  ,שעות לפחות 60הסטודנט יבצע במסגרת התוכנית התנדבות חברתית בהיקף של  3.7

 2022.08.3 -האקדמאית תשפ"ב עד ל  הלימודים
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 :להלן פירוט אמות המידה לבחינת הבקשות

 בוצתיעדיפות לסטודנט הפעיל בענף ספורט אישי (לא ק •

 עדיפות לסטודנט המחזיק בשיא בענף הספורט •

שהתקיימה  יפות לספורטאי אשר זכה באחד משלושת המקומות הראשונים באליפותעד •

 בשלוש השנים האחרונות

  .המלצת האיגוד המקצועי של כל ענף הספורט ביחס לספורטאים באותו ענף •

המדד  וקת מלגות לכל הסטודנטים, ילקחו בחשבון גם דירוגככל שהתקציב לא יספיק לחל •

וכן דירוג המדד  ,של הרשות המקומית מגישת הבקשה(אקונומי -הסוציו)הכלכלי  -החברתי 

הלשכה המרכזית  הפריפריאלי של הרשות המקומית מגישת הבקשה, על פי נתוני

 .לסטטיסטיקה העדכניים

 מלגאים 5יעלה על מספר הזכאים מענף ספורט מסוים לא  •

 יובהר, כי בקשות שאינן עומדות בתנאי הסף לא יעברו לשלב הבחינה על פי אמות המידה •

 .)"השלב השני"(

 על אף האמור, במקרה שהמסגרת התקציבית לא תאפשר את אישורן של כל הבקשות •

מהנקוב  יותרשיוגשו במסגרת מיזם מלגות פיס, רשאי מפעל הפיס לאשר מספר מלגות נמוך 

המלגות  בבקשות, כמו גם להפחית מספר מלגות מסוים מכל הבקשות הכוללות את מספר

פעולה  המרבי באופן רוחבי עד לעמידה במסגרת התקציבית, ו/או לחלופין לקבוע מנגנון

לשיקול דעתו  לבחירת בקשות ו/או לחלופין לקבוע קריטריונים שונים לבחירה, הכול בהתאם

 .הבלעדי


