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ניתן למצוא אותנו 

 גם באפליקציה

 מונד"-"תל

 סבוקייובדף הפ

 של המועצה

 מונד-המקומית תל

 מלגות לסטודנטים לשנה"ל תשפ"ג

 המועצה המקומית תל מונד מחלקת מלגות שמטרתן לסייע לסטודנטים לממן את לימודיהם האקדמאיים. 

 המועצה מאשרת מלגות בשיתוף תכנית פר"ח ובשיתוף מפעל הפיס. 

 : להגשת הבקשה למלגהתנאי הסף 

 אזרח/ית ישראלי/ת  .1

מונד ו/או לומדים לימודי הוראה במכללת בית ברל ומתחייבים/ות לבצע את -תושבי תל .2

 מונד.  -ההתמחות באחד ממוסדות החינוך בתל

 לימודים באחד ממוסדות ההשכלה הבאים:  .3

 לתואר אקדמי ) ראשון, שני או שלישי( מוסד המוכר ע"י המל"ג  .א

 דת הוראה המוכרת ע"י המל"ג לימודי תעו .ב

 לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט )סמסטר א+ב( .ג

 לימודים בבתי ספר על תיכוניים לאומנויות המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט.  .ד

  סמינרים להוראה המפוקחים ע"י משרד החינוך.  .ה

מסלול לימודים המוכר ע"י קופות החולים ובתי החולים כמקצוע לעניין העסקה בתחום  .ו

רפואי ורפואה משלימה )בתנאי שהיקף שעות הלימוד במסלול כולל לימודים עיוניים  -פרא

 והתנסות מעשית ותקופת הלימודים היא לפחות שתי שנות לימוד אקדמיות( 

 על יסודי בבתי ספר המאושרים ע"י משרד החינוך. י"ד בחינוך טכנולוגי-לימודים בכיתות י"ג .ז

שעות  20שעות דרך פר"ח +  120)שעות התנדבות  140לבצע לפחות  ויתחייב ית/הסטודנט .4

 .2023עד לסוף חודש יולי בקהילה בתל מונד בתיאום עם אגף החינוך( 

  ניהול חשבון בנק על שם הסטודנט/ית  .5

 נוהל הפניה: 

–להירשם כמתנדבים בסניף פר"ח בתל יש ולבצע ההליך מול פר"ח.  באתר פר"חלהירשם  .1

 מונד. לאחר קבלת אישור מפר"ח יש להעביר האישור לאגף החינוך במועצה. 

ולצרף )נמצא באתר המועצה(  כתב ההצהרה וההתחייבות של מפעל הפיסאת להגיש   .2

 ונטיים כפי שמופיעים בכתב ההתחייבות. המסמכים הרלו

 צילום ת.ז + ספח  .3

או להגיע ולהגיש אותם  mond@muni.il-dorit@telלהעביר את המסמכים סרוקים למייל  .4

 במזכירות אגף החינוך במועצה. 

 ה. לאחר הגשת כל המסמכים תזומנו לראיון באגף החינוך במועצ .5

 גובה המלגה:

שיועברו לחשבון הסטודנט/ית בשתי פעימות לאורך ₪  10,000גובה המלגה לכל סטודנט/ית הוא: 

 השנה. 

 לוח זמנים: 

 18/10/22 -הגשת כל הטפסים מלאים וחתומים לא יאוחר מ
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