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 עצה והכוונה  -מלגות והלוואות -מכללת אפרתה

 )לחצו על שם המלגה למעבר למקום המתאים במסמך( רשימת המלגות:

 "מכללת "אפרתה

 פר"ח תכנית

 אייסף קרן

 הפיס מפעל קרן / משוחררים חיילים להכוונת היחידה

 גרוס קרן

 המקומיות הרשויות - מלגות

 הנצחה קרן פרויקט

 צעירים מרכזי

 תכנית לימוד לסטודנטיות, לעיון והתבוננות במשנת החסידות -נותייך"מלגת חסידות "מעיי

 האתיופית העדה ולבני לעולים מלגות

 אתיופיה יהודי למען אמריקה צפון ארגון

 אתיופיה יהודי למען הישראלית האגודה

 איראן ליוצאי מלגות

 וצאצאיהם מהולנד לעולים הקרן

 ירופהא מרכז יוצאי ארגון

 ומתנדבות עובדות נשים תנועת - נעמת

 סחל"ב

 ""אפרתה מכללת

 רקע

                         כלכלי. רקע על ועזרה לסיוע הזקוקות לסטודנטיות מלגות מעניקה "אפרתה", מכללת א.

 .במכללה השונים לתארים הלומדות הסטודנטיות לכלל מיועדות המלגות ב.

  מלגה לקבלת קריטריונים

   זוגה. ובן משפחתה ,הסטודנטית של הכלכלי מצבה א.

 .אקונומי -סוציו מדד -המגורים מקום ב.

 ם.לימודיה שעות היקף ג.

  כלכלי. סיוע המצריכות מיוחדות חיים נסיבות ד.

  נלווה. שכר תשלום ה.

  

  הבהרות

 המכללה. של חברתית מעורבות בפרויקט בהשתתפות מותנית המלגה קבלת כי יודגש  

 המלגה בהלגו בהתאם חונכות חברתית/ פעילות שעות במתן מחויבת סטודנטית כל. 
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  הגלמל זכאית אינה המשמעת בוועדת שהורשעה סטודנטית.   

 הסטודנטים במנהל המצויים הנתונים על מסתמכים אנו הזכאות בחישוב . 

 שינוי של במקרה פרטים לעדכן האחריות מוטלת הסטודנטית על. 

 

  המלגות ועדת כינוס מועד

   ב'. רסמסט  תחילתב תתכנס המלגות ועדת

 החברתית המחויבות ביצוע לאחר רק יוענקו המלגות

 

  החלטות תשובות/ קבלת

   . הסטודנטית של האישי למידע יישלחו תשובות

 .זו למטרה לרשותנו העומד זתשע" הלימודים שנת בתקציב מותנה וגובהן המלגות מספר

 

 ערעור

 על ההודעה קבלת מיום שבועיים -הערעור מועד בכתב. לערער תוכל זכאותה הוכרה שלא סטודנטית

 .הבקשה דחיית או אישור

 

 

 הטופס למילוי הוראות

  מקוון. באופן ימולא ופסט 

 פספורט. תמונת לצרף ובהח 

 .אותה ולסמן מתאימה שובהת לבחור יש שאלה כלב 

   עצמה(. הבקשה בטופס מופיעים המסמכים )פירוט הנדרשים האישורים לכ את לצרף ובהח 

 שייקבע לתאריך עד הסטודנטיות דיקן לתא והמסמכים הטופס את להגיש שי 

 

 פר"ח תכנית

 התוכנית מהות

 לחונכים מסוימים למידה ליקויי עם ילדים הצמדת ע"י וליווי לחונכות ישראלית תכנית הינה פר"ח

 שבית בלימודים מוכח קושי בעל לילד/ה חונכת הינה סטודנטית כל גבוהה. להשכלה סטודנטים שהם

 לו לתת שבועיות, כשעתיים הילד עם לשבת מתחייבת סטודנטית לעזרה, זקוק הוא שכן הורה הספר

 . לחיקוי כמודל ולשמש אישית לב תשומת

 היכולות את לממש להם עוזרת שלהם מהחונכים )החניכים( יםהילד שמקבלים האישית הלב תשומת

 .₪ 5200 סך על מלגה קבלת המאפשר חונכות פרויקט מוטיבציה. כבעלי ולפרוח שלהם

 ?נרשמים כיצד
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 . ולהירשם באינטרנט פר"ח לאתר להיכנס יש

 .העברית באוניברסיטה נמצאים המשרדים ירושלים, פר"ח למנהלת שייכים אנו

  www.perach.org.il  - מייל

  91000 ירושלים הצופים הר - העברית 'האונ 461 חדר מכסיקו בניין ירושלים פרח מנהלת -כתובת

 טלפונים

5322651-02 

5322196-02 

 (רצוף) 16:30 - 8:30 השעות בין ה-א ימים :פתיחה שעות

 מהירים קישורים

 ירושלים ח"פר - העשרה מרכזי

 facebook.com/perachjer :בפייסבוק ירושלים ח"פר - העשרה מרכזי

 

 אייסף קרן

 פרטים על הקרן 

ע"י קבוצת  1977אייסף, הקרן הבינלאומית לחינוך, הינה קרן יהודית ציונית, אשר נוסדה בשנת 

ווינר, המכהנת  מר אדמונד ספרא ז"ל, אשתו הגברת לילי ספרא וגב` נינה יהודים מזרחיים בראשות

 וסדה.והעולמית של הקרן מיום הי כנשיאה
באמצעות הנגשת ההשכלה הגבוהה ותמיכה  הפערים החברתיים בישראל הקרן פועלת לצמצום

 בסטודנטים בעלי פוטנציאל ממשפחות בעלות קושי כלכלי.
פיתוח  ייחודה של הקרן הינו בשילוב שבין התמיכה הכלכלית למחויבות ומעורבות חברתית יחד עם

 מנהיגות ותרומה לקהילה.

ערכיה המרכזיים של הקרן הינם : החינוך ככלי המרכזי לפיתוח אישי ולאומי , מחויבות ומעורבות  

חברתית , חיזוק הזהות האישית והחיבור לשורשים כחלק מהרב תרבותיות של החברה הישראלית 

 וחיזוקה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ציונית.
 שורותיה כל ישראלי/ית ששותף לערכיה ועומד/ת בתנאי הקבלה.הקרן מקבלת ל

  

 מי מתאים?
 אזרחי )שנתיים(.-בצבא או בשירות לאומי מלא סטודנטים/יות ששירתו שרות

 בדיקת זכאות תערך למועמדים. –מועמדים בעלי צורך כלכלי 
 סטודנטים/יות בעלי עניין במעורבות ובעשייה חברתית.

 פוטנציאל להצלחה אקדמית.סטודנטים/יות בעלי 
 סטודנטים/יות בעלי פוטנציאל למצוינות אישית ומנהיגות.

 

 תנאי החברות בקרן

http://www.perach.org.il/
http://www.perach.org.il/
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פעילות שבועית במסגרת הפרויקטים שמפעילה הקרן וכן השתתפות  – עשייה חברתית בקהילה

 במפגשי הכשרה קבוצתיים לאורך השנה.

  

 הכוללת תכנית למנהיגות ומחויבות חברתית

  מפגשים(15 -במהלך השנה )כ בימי שישי מפגשים הנערכיםסדרת . 

 )וסמינר מרוכז בהיקף של יומיים )כולל לינה(  מפגשים מיוחדים במהלך השנה )כחמישה

 בבית הארחה.

 ושאיפה להצלחה ומצוינות בלימודים. בתוכנית מלאה : לימודיםהצלחה אקדמית

  

 גובה המלגות

 תואר ראשון 

המלגה .לכל הפחות₪.  20,000בקרן אייסף לתואר ראשון תעמוד על בשנה"ל תשע"ט מלגת חבר 

בהתאם ₪,  5,200מורכבת ממלגה משותפת לקרן אייסף ולמוסד האקדמי ומלגת פר"ח/גרוס בגובה 

 .חבר בקרן אייסף לא יוכל לקבל מלגת פר"ח נוספת. לפעילות אליה ישובץ הסטודנט/ית

                                                                                     ני                                תואר ש

לכל הפחות. המלגה   ₪ 18,500בשנה"ל תשע"ט מלגת חבר בקרן אייסף לתואר שני תעמוד על 

  . מורכבת ממלגה משותפת לקרן אייסף ולמוסד האקדמי

כלכלית כפי שיקבע ע"י קרן אייסף ומוסד גובה המלגה מותנה בעמידה בקריטריונים לזכאות 

 הנהלת החלטות פי על ולהתאימם אילו סכומים לשנות הזכות את לעצמה שומרת הקרן. הלימודים

 .הקרן

 

 התקשרות ופרטי כתובת

 http://isef.priza.net/signUpLink.aspx -דוא"ל

  5624448-03, טלפון

 5625558-03 פקס

 10 קרליבך רחוב  -כתובת

 61202 אביב-תל ,20201 ת.ד.

 info@isef.org.il -בעיות לפתרון כתובת
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 מפעל קרן / משוחררים חיילים להכוונת היחידה
 הפיס

 המלגה על פרטים

 ורב פורה פעולה שיתוף מקיים משוחררים חיילים להכוונת והיחידה הקרן באמצעות הביטחון, משרד

 משוחררים לחיילים מל"ג, מוכר ראשון לתואר לימודים מלגות מעניק אשר הפיס, מפעל עם שנים

 למלגה בקשה להגשת הנדרשים הסף תנאי )ראו לאומי. שירות חודשי 24 ולמסיימי הלוחם מהמערך

 הלימודים משנת החל מקבלים אותם ₪. 30000 – דלק ומקרן הפיס ממפעל המוצעת המלגה סך זו(

 סמסטר סוף בכל ₪ 5000 ומרץ, ספטמבר חודשים מועדים: בשני שנה בכל מועברת המלגה הראשונה.

 .  בשנה ₪ 10000 סה"כ לימודים,

 כאן להירשם ניתן

 גבוהה להשכלה הפיס מפעל מלגות

 והסיוע הקרן על פרטים

 הפיס מפעל מלגת

  לאומי שרות ובנות משוחררים חיילים להכוונת היחידה

  .8 שלוחה , 7380909-03 - והמרכז אביב תל

 . 7 שלוחה , 8301104/6-04 - והצפון חיפה

 6251735-02 - והסביבה ירושלים

 6204325/6-08 - והדרום שבע באר

   

 גרוס קרן

 גרוס קרן אתר -הקרן על מידע אתר

 

 ?מיועדת היא למי

 :הבאים מהקריטריונים אחד על העונים סטודנטים

 5 במשך הפריפריה תושבי / ומשפחתיות אישיות סיבות עקב במצוקה הנמצאים משוחררים חיילים

 בודדים חיילים / המיעוטים יחידות משוחררי / הפריפריאלי ההתיישבותי המגזר בני / לפחות שנים

 https://www.gruss.org.il/blank-8  -לתכנית מוכרים מקומות רשימת

 

 רישום מועדי

  יש .15.12.18 בתאריך ותסתיים 1.9.18 בתאריך תפתח תשע"ט לשנה"ל למלגות ההרשמה 

 .31.12.18 מהתאריך יאוחר לא תוכנית כל עבור המפורטות הוראות לפי הטפסים את להגיש

 מצוין אשר האלקטרוני הדואר באמצעות תשובה יקבל למענק, זכאי שיימצא סטודנט 

 .20.1.19 מתאריך יאוחר לא הבקשה בטופס

 

https://www.clalimilga-pais.co.il/default.asp
http://milga.pais.co.il/
http://www.gruss.org.il/
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 המקומיות הרשויות - מלגות

 הסיוע מהות

 .מוא"ז / העיר לתושבי מלגות מעניקות בישראל, המקומיות מהרשויות גדול חלק

  הרישום. מועד אחר לעקוב יש . הבא ממנה המקומית ברשות לברר נטיתסטוד לכל כדאי

  האחרונות השנים בשלוש הלימודים שנת במהלך לסטודנטים/יות מלגות שהעניקו מוכרות רשויות

 תשע"ט. הלימודים לשנת מלגות חלוקת ולברר לבדוק יש

   חלקית רשימה

 נתניה, אשקלון, שדרות, אשדוד, לכיש, מוא"ז חברון, הר דרום מוא"ז בנימין, מוא"ז שומרון, מוא"ז

 מאגר -אדומים מעלה חולון, "רוטרי" מועדון ים,-בת מודיעין, יהודה, מטה מוא"ז תקוה, פתח

 -מקומית מועצה לן.גו מוא"ז גזר, מוא"ז עציון, גוש -צעירים מרכז מלגת רחובות, רמלה, הטבות,

     אריאל. עיריית יבנה, ציון, מבשרת

 

   הנצחה קרן פרויקט

  הפרויקט מהות

 המכללות בשיתוף החינוך, במשרד הוראה עובדי להכשרת האגף החינוך, משרד של חינוכי מיזם

 המקומיות הרשויות , האיבה פעולות נפגעי של היציג והארגון לבנים יד ארגון לחינוך, האקדמיות

 הספר ובתי

 והמלו סטודנט התפקיד תיאור

  ומעלה. י' משכבת תלמידים, 3 – 2 כוללת קבוצה כל תלמידים, של קבוצות 2 לווי

 להנצחת חינוכית פעילות הנחיית או חלל, של לזכרו הנצחה אלבום הכנת בתהליך סיוע כולל הלווי

  .והדרכות שכולות משפחות עם מפגשים יתקיימו הפעילות במהלך חלל.

 .שעות: 100 הפעילות היקף

 . נסיעות כולל,  ₪ : 5000 ההמלג גובה

 .הלימודים שנת מהלך :פעילות תקופת

 הצהריים אחר :פעילות שעות

 שבוע מדי שעות: 4 תדירות

 קשר אשת

  0542082771  -עייני מיכל גברת

 

      תשע"ח( -הלימודים לשנת )נכון המלגה על פרטים

 ומידע אודות התכנית:לפרטים 

https://drive.google.com/file/d/0Byp5g5Zp5JXnWG5jZWlqcy15SzA/view?usp=sharing 

 

 טופס מכוון להגשת מועמדות לתפקיד סטודנט מלווה/מדריך:

https://drive.google.com/file/d/0Byp5g5Zp5JXnWG5jZWlqcy15SzA/view?usp=sharing
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeopgBohqYgVlSk1SFT3DyLW2QqnqK0cAO82lmpjfiNV8Q4pw/viewf

orm?usp=sf_link 

 

 מועמדות לתפקיד רכז:טופס מכוון להגשת 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPRnpiHFGjX8_wtbNAaZfPLhEfConpxNkg_GvM8vYyf8CNgA/viewf

linkorm?usp=sf_ 

 

 צעירים מרכזי

  המקומיות ברשויות וייעוץ הכוונה מרכזי - צעירים מרכזי

 להכוונה השאר בין לסייע היכולים לצעירים מרכזים למצוא ניתן המקומיות מהרשויות בהרבה

 . מלגה לקבלת למקורות והפנייה

 galil.gov.il/youth/YouthCenters/Pages/merkazi.aspx-http://negev -בנגב צעירים מרכז

 galil.gov.il/youth/YouthCenters/Pages/merkaziGalil.aspx-http://negev-בגליל צעירים מרכז

 galil.gov.il/youth/YouthCenters/Pages/perifria.aspx-http://negev -בפריפריה צעירים מרכזי

 

 לימוד תכנית -נותייך""מעיי חסידות מלגת
 החסידות במשנת והתבוננות לעיון לסטודנטיות,

 .התכנית מלווה על ידי רבנים ורבניות, אנשי חינוך ומרצים מן השורה הראשונה

  .הלימוד מתבצע על ידי התלמידות באופן עצמאי ומידי סמסטר נערך מפגש לימוד פרונטלי

  .מדלאורך השנה מתקיימים שני מבחנים על החומר הנל

                                                                                     .בהתאם לגובה הציון המתקבל, מוענקת מלגה

                                          https://bit.ly/2BdplCB -אתר לב לדעת -מייל קישור לפרטים ומידע

 0528510208 -שני דוויק -רכזת התוכנית במכללת אפרתה

 

 

 

 

 האתיופית העדה ולבני לעולים מלגות

 הסתיימה( -תשע"ט לשנת )ההרשמה ישראל היא"ס

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeopgBohqYgVlSk1SFT3DyLW2QqnqK0cAO82lmpjfiNV8Q4pw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeopgBohqYgVlSk1SFT3DyLW2QqnqK0cAO82lmpjfiNV8Q4pw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPRnpiHFGjX8_wtbNAaZfPLhEfConpxNkg_GvM8vYyf8CNgA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPRnpiHFGjX8_wtbNAaZfPLhEfConpxNkg_GvM8vYyf8CNgA/viewform?usp=sf_link
http://negev-galil.gov.il/youth/YouthCenters/Pages/merkazi.aspx
http://negev-galil.gov.il/youth/YouthCenters/Pages/merkaziGalil.aspx
http://negev-galil.gov.il/youth/YouthCenters/Pages/perifria.aspx
https://bit.ly/2BdplCB
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 ?מועמדות להגיש זכאי מי

 :הבאים בקריטריונים שעומדים עולים סטודנטים בפני פתוחה המועמדות

 .1.1.1990 מתאריך החל עליה אתיופיה יוצאי עולים ועבור ,1.1.2007 מתאריך החל לישראל עליה1

 תואר לימוד של מכינה( לימודי במסגרת )שלא  בישראל אחד לימודים סמסטר לפחות של   סיום2

 .גבוהה להשכלה המועצה ידי על המוכר

 .התואר סיום לפני מלאה אקדמית לימודים  שנת לפחות למועמד/ת   נותרה3

 את להגיש יכולים אלו בתנאים העומדים עולים ואזרחים חוזרים תושבים חוזרים, קטינים: הערה

 .בחו"ל שנים לעשר מעל שהו שהם נתןיבה מועמדותם

 

 אקדמיות סף דרישות

 מחשבים, סיעוד, להנדסה, ספר בתי לרבות ומכללות, אוניברסיטאות לתלמידי מיועדת המלגה

 .גבוהה להשכלה המועצה ידי על המוכרת אחרת אקדמית לימודים תכנית כל או מדעים

  

 grants-http://hias.org.il/student  -בדוא"ל לפנות ניתן שאלה בכל

 

 אתיופיה יהודי למען אמריקה צפון ארגון

 המלגה מהות

 .ז"ל ששון וידאל ע"ש סטודנט" "אמץ גבוהה בהשכלה לסטודנטים מלגות תכנית

 הוותיקה התכנית הינה גבוהה, להשכלה במוסדות אתיופיה יוצאי לסטודנטים מלגות למתן התוכנית

 לימודיהם את סיימו אשר סטודנטים, 2,200-מ יותר אלו ממלגות נהנו היום עד הארגון. של ביותר

 .העבודה בשוק ונקלטו בהצלחה

 של עצמי לשימוש הניתנות מחייה, מלגות הינן המלגות מהמלגות. סטודנטים 400 -כ נהנים שנה בכל

 וכד'. נסיעות ספרים, שכ"ד, מזון, כגון: אישיים צרכים במימון הסטודנטים

 קשר יצירת פרטי

 'ירושלים 94301 ,303 חדר כי"ח, בניין ,42 אגריפס רח 

 6245104-02 

 info@nacoej.org.il 

 USA the in NACOEJ 

 Facebook 

 

 אתיופיה יהודי למען הישראלית האגודה

 זכאים

http://hias.org.il/student-grants
mailto:info@nacoej.org.il
http://www.nacoej.org/
https://www.facebook.com/nacoej
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 .האגודה באתר להתעדכן יש המוצעת. במלגה תלוי שונים קריטריונים פי על סטודנטים

 6789673-02 ן:טלפו , 93469 , ירושלים ,5 קומה ,28 קינג פייר ת:כתוב

 איראן ליוצאי מלגות 

 הסיוע מהות

 העשייה ידי-על החברתית השוויוניות לקידום הפועלת עמותה הינה איראן יוצאי של מכבים קרן

 .החינוכית

 בישראל, גבוהה להשכלה המוסדות בכלל לסטודנטים/יות בסיוע מתמקדת הקרן זו מטרה לקידום

 .באיראן שמוצאם לסטודנטים עדיפות מתן תוך

 .העמותה באתר  -פרטים

  

 וצאצאיהם מהולנד לעולים הקרן

 המלגה תוכן

 .וריק ליאו ע"ש וצאצאיהם הולנד לעולי מלגות קרן

 זכאים

 . ונכדיהם ילדיהם קרי וצאצאיהם, מהולנד עולים

 דרושים מסמכים

 אחד תשלום על מהמוסד אישור ,הלימוד שכר גובה על המוסד אישור ההולנדי, הקשר על הוכחה

 .לאומי משרות או מצה"ל שחרור תעודת הרשמה(, דמי כולל )לא הלימוד משכר לפחות

 התקשרות דרכי

 .71711 מודיעין 158 ת"ד :כתובת

 6270203-04.טלפון

 6273725-04פקס

 

 ירופהא מרכז יוצאי ארגון

 המלגה על פרטים

 עולים של צאצאיהם – אירופה מרכז יוצאי לקהילת מוכחת שייכות בעלי לסטודנטים מיועדת המלגה

 ."הגרמנית "התרבות מחוג

 .(הגרמנית ושווייץ אוסטריה )גרמניה, גרמנית דוברות מארצות חדשים עולים

 התקשרות דרכי

 אביב תל 15 רמב"ם: כתובת

  jeckes.org-carmit@irgunדוא"ל

http://www.maccabim.org/
http://www.maccabim.org/
mailto:carmit@irgun-jeckes.org
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 נוספים פרטים

 אירופה מרכז יוצאי ארגון אתר

 

 ומתנדבות עובדות נשים תנועת - נעמת

 רקע

 על העבודה, בשוק נשים של השתתפותן שיעור עליית על ביותר המשפיעים הגורמים אחד היא השכלה

 נשים לעודד ובמטרה בכלל, ההשכלה בחשיבות הכרה מתוך השתכרותן. רמת הגדלת ועל קידומן

 מחקר מענקי שנה מדי מעניקה נעמת העבודה, בשוק מעמדן את ולשפר גבוהה השכלה לרכוש

 מוענקות המלגות ₪. 400,000 של כולל בסך ושני ראשון לתואר לסטודנטיות ומלגות לדוקטורנטיות

 .קנדה נעמת וחברות ארה"ב נעמת חברות ע"י המגויסים תרומות, מכספי

 ושני ראשון לתואר לסטודנטיות מלגות

 ב' משנה להח גבוהה, להשכלה במוסדות לסטודנטיות ושני ראשון לתואר מלגות 180 מעניקה נעמת

 .ש"ח 2000 המלגה: גובה בלבד. ישראלי אקדמי תואר המקנה במוסד ללימודים,

 שני. לתואר ללומדות ועדיפות טכנולוגיים, – מדעיים מקצועות הלומדות לסטודנטיות עדיפות תינתן

 הינה בנעמת )חברות בלבד ההסתדרות / נעמת חברות סטודנטיות להגיש רשאיות למלגה בקשות

 או לאומי שירות / מלא צבאי שירות לאחר החדשה(, הכללית העובדים הסתדרות חברותל אוטומטית

 /https://www.naamat.org.il  .לפנות ניתן להצטרפות .אזרחי

 

 סחל"ב

 הסתיים(  -)הרישום לשנת הלימודים תשע"ט 

 התשס"א ארוך, חינוך ביום סטודנטים מעורבות עידוד חוק את ליישם הבאה תוכנית היא סחל"ב

 .מכוחו שהותקנו והתקנות 2000

 

 שנבחרה מרמנת חברת באמצעות ומופעלת החינוך במשרד יסודי לחינוך האגף באחריות התכנית

  -מנכ"ל לחוזר הפניה מצ"ב .הלהפעלת כזכיין

-http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3

78.htm-7-3-1-3-2013-HoraotKeva/K/7 

 תואר לקראת מלאה לימודים תכנית הלומדים ישראל אזרחי לסטודנטים מיועדת התוכנית

  גבוהה. להשכלה המועצה ידי על המוכרים במוסדות ראשון

 שנת באותה הנהוג הלימוד משכר 60% בגובה למלגה זכאי מלא, באופן בתוכנית שישתתף סטודנט

  אותן. מתקצבת שהמדינה באוניברסיטאות לימודים

 ותהמוענק אחרות הלוואות ו/או מלגות לקבל מהסטודנט מונעת אינה סחל"ב בתוכנית ההשתתפות

  .המדינה ידי-על

http://www.irgun-jeckes.org/
https://www.naamat.org.il/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-7/HoraotKeva/K-2013-3-1-3-7-78.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-7/HoraotKeva/K-2013-3-1-3-7-78.htm
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 הספר בבית חינוכית בפעילות להשתלב התחייבותו תמורת למלגה זכאי בתכנית שישתתף סטודנט

  .בשבוע ביומיים או אחד )ביום הלימודים בשעות שבועיות, שעות 4 של בהיקף הילדים היסודי/בגן

 . הספר/הגנים בתי של הפעילות לשעות בהתאם הינן הפעילות שעות

 בתכנית דנטיםהסטו פעילות

 בתחום שניתן, כמה עד התייחסות תוך הלימודי, המוסד צרכי פי על תתבצע הספר/בגן בבית הפעילות

 . הסטודנט של המומחיות ו/או ההתמחות

 

 הסטודנט למערכת )בהתאם קבועים ובימים בשעות תתנהל הספר/בגן בבית הסטודנט של הפעילות

 הלימודים שנת פתיחת עם החל מודים,הלי שנת כל במשך החינוכי(, המוסד ולמערכת

 .שנה באותה ביוני 30 ה ועד האוניברסיטאית

 ללוח בהלימה ספר(, בתי / )גנים החינוך מוסדות של הלימודים בימי ורק אך תתקיים הפעילות

 החינוך. משרד של החופשות

 אינו נטהסטוד למורה. במקביל הכיתות בתוך תלמידים קבוצות עם ישיר באופן יפעלו הסטודנטים

 מורה. בנוכחות אלא לכיתה, מחוץ לעבודה תלמידים קבוצת להוציא מורשה

 מלווה. גננת / מורה יוצמד סטודנט לכל

 שעות. 100 יהיה ישיר באופן התלמידים עם הסטודנט של הפעילות היקף

 בשנה: הדרכה שעות 13 -ב הסטודנטים מחויבים תלמידים עם ישירה לפעילות בנוסף

  השיבוץ. לפני הכוונה שלמפג שעות 3 .1

 הפעילות. תחילת לפני פדגוגית הדרכה למפגש שעות 3 .2

 האיזורי. המנחה עם למפגש, שעות 2 של הנחייה מפגשי לשני שעות 4 .3

 הספר בית מנהלת עם או המלווה המורה עם ומשוב תכנון למפגשי הפעילות שנת כל לאורך שעות 3 .4

 הגן. מנהלת הגננת/ עם או

 

 לתוכנית בלהלק שלבים

 .)בלבד בתכנית חדשים )לסטודנטים מיון במפגש בהצלחה עמידה .1

 .החינוכי למוסד שיבוץ ויימסר חוזה ייחתם שבמהלכו המנחה עם שיבוץ במפגש השתתפות .2

 הלימודים במוסד הפעילות תחילת טרם פדגוגית הנחיה במפגש השתתפות .3

 

 sachlav@marmanet.co.il המייל לכתובת הודעה לשלוח יש ההמתנה, לרשימת להיכנס בכדי

  

 הבאים: הפרטים עם

 מלא שם

 ת.ז.

 טלפון מספר

 מייל כתובת

 מגורים יישוב

 לימודים ומוסד לימודים שנת

 לפרט( יש כן, )אם קודמות בשנים סחל"ב בפעילות השתלבת האם

 

mailto:sachlav@marmanet.co.il

