
 סטודנטים?
 גרים בשכונה?
 יש מצב למלגה!

 
תושבי שכונות הדרום ויפו, לצד מלגת "  המיועדת למלגת המאה העירונית"אנו שמחים לספר על פתיחת 

 ותיקה והמוכרת.והשכונות ה

המועצה להשכלה המלגות מיועדות לסטודנטים לתואר אקדמי או לתעודת הוראה, במוסד המוכר על ידי 

אנו רואים ערך רב במעורבותכם בעשייה , המלגות מוענקות בתמורה לפעילות בקהילהשתי  גבוהה.

 .חברתית

שתוכלו לבחור את המלגה המתאימה לכם כדי ניתן להגיש מועמדות רק לאחת משתי המלגות.  :שימו לב

:ביותר, הנה פירוט על כל אחת מהן  

 

שעות הפעילות מחייבות ויש להתחשב בכך בבחירת המלגה. -*שימו לב   
 

 מסגרות עירוניות להתנדבות בקהילה

 7993336טל': , ייעוץ והכוונה לצעירים -מרכזי הישגים לקידום השכלה גבוהה .1

 7924239ם, טל': י לתלמידי חטיבות ביניים ותיכוניסיוע לימוד -פל"אמרכזי  .2

 6977977טל':  במרכז חינוכי, ייעוצי וטיפולי,סיוע השתלבות ו -הפרח בגני .3

  )לילי/דורית( 3996399טל':  ,השתלבות במגוון תפקידים באחד המרכזים -מרכזים קהילתיים .4

  3236437ם, טל': השתלבות במגוון פעילויות לצעירי -מרכזי צעירים .5

 7377337433השתלבות בפעילויות נוער במרכזים הפרוסים בעיר, טל':  -מרכזי נוער .6

 6249497, טל':  מרכז תעסוקה עירוני .7

 0546351030המרכז לחדשנות וליזמות, טל':  .8

 
 tlv.h.gov@gmail.com מוזמנים לייעוץ מלגות במרכזי הישגים הפרוסים בעיר, פרטים:

 בהצלחה בלימודים!

 מלגת המאה מלגת השכונות 

)הסכום נקבע בהתאם  ש"ח 9,377עד  סכום המלגה

 לקריטריונים המצוינים בטופס הבקשה(

 ש"ח 97,777

 שעות 977 משתנה בהתאם לסכום המלגה היקף שעות*

פירוט שכונות 

 הזכאיות

 שפירא, קריית שלום, נווה אליעזר, 

כפר שלם, כפיר, נווה באבור, ליבנה, 

נווה חן, ניר אביב, נווה צה"ל, יפו ג', יפו 

 ד', לב יפו, נווה גולן, נווה עופר, עג'מי, 

התקווה, עזרא ,  נווה שאנן, נווה שרת

 והארגזים

כל השכונות הזכאיות למלגת 

 ויד אליה גםו השכונות

  

שני במוסד המוכר , תואר תואר ראשון סוג התואר

 המועצה להשכלה גבוהה"י ע

שני או תעודת תואר תואר ראשון, 

 הוראה במוסד המוכר ע"י המל"ג

mailto:tlv.h.gov@gmail.com


 جامعيين؟ طالب
?حيال في تسكنون

 !منحة تنتظرك

 جانب إلى ,ويافا أبيب تل جنوب أحياء لسكان المخصصة  "البلدية المئة منحة "إفتتاح خبر َنِزفّ  أن ُيسعدنا

 .والمعروفة القديمة األحياء منحة

 التعليم مجلس خالل من به المعترف معهد في ,التدريس شهادة لمقدمي أو أكاديمي لقب لطالب مخصصة المنح

  .اإلجتماعي وعطاءكم بإندماجكم كبيرة قيمة نرى ,بالمجتمع تطوع مقابل معطاة المنح كلتا .العالي

 إليكم ,لكم مالئمة األكثر المنحة إختيار تستطيعون لكي .المنح كلتا من لواحدة فقط الطلب تقديم يمكن :إنتبهوا

:المنح من كلّ  عن المعلومات بعض

المئة منحةاألحياء منحة

 المعايير حسب متغير المبلغ)ّ₪   3,500حتى المنحة نسبة

)الطلب مستند في المرفقة

10,000 ₪ 

ساعة  100المنحة نسبة حسب*الساعات نطاق

 ,شلوم كفار ,اليعاز نيفي ,شلوم كريات ,شابيرا المؤهلة األحياء تفاصيل

 ,أفيف نير ,خن نيفي ,ليفنى ,بابور نيفي ,كفير

 نيفي ,يافا قلب ,د يافو ,ج يافو ,تساهل نيفي

 عزرا ,هتيكفا ,عجمي ,عوفر نيفي ,جوالن

 شاريتّنيفي,ّشاننّنيفيّ,وهأرجزيم

 يدوّاألحياء لمنحة المؤهلة األحياء كافة

 .إلياهو

 خالل من به معترف معهد في ثاني ,أول لقب اللقب نوعية

العالي التعليم مجلس

 معهد في تدريس شهادة أو ثاني ,أول لقب

العالي التعليم مجلس خالل من به معترف

.المنحة إختيار مراحلّفي للموضوع التطرق ويرجى إجبارية التطوع ساعات -إنتبهوا*

 عالمجتم في للتطوع البلدية األُطر

6319997:ّهاتف –والشابات للشباب وتوجيه إستشارة -العالي التعليم لتعزيز "هيسيجيم" مراكز •

 :6824293 هاتف -والثانوية اإلعدادية صفوف لطالب تعليمية مساعدة -"بيله"مركز  •

 7300360 :هاتف –لألوالد تعليمية ومساعدة تربية -"بَِجني هابيرح"•

5187913  :هاتف المدينة مراكز إحدى في مجاالت بعدة إندماج -جماهرية مراكز •

 5257490: هاتف -اإلندماج في عدة تشاطات للشباب -مراكز الشباب •

:0506990455 هاتف المدينة مراكز في شبابية بفعاليات اإلنخراط -شبابية مراكز •

 :7248410هاتف ,البلدي التوظيف مركز •

 0546351030 :هاتف ,والمبادرة لإلبتكار المركز •

tlv.hgov@gmail.com :للمعلومات ,المدينة في المتواجدون هيسيجيم مراكز في منح إلستشارات مدعوون

!!بالنجاح لكم نتمنى
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בקשה למלגת �המאה� לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה 
לשנת הלימודים תשע"ח, 2017 - 2018

נבקשך למלא את הטופס בשלמותו,
לצרף את כל המסמכים הנדרשים

ולמסרם עד 30.10.17

מספר זהותשם פרטישם משפחה

מצב משפחתי

כתובת
מגורים

תנאי המגורים בתקופת הלימודים   

האם קיבלת מלגה בעבר?   ❑ לא   ❑ כן, בשנת הלימודים 

שנת לידה

מס‘ טלפון ניידמס‘ טלפוןשכונהמס‘ ביתרחוב

שנת עלייה ארץ לידה

פרטי מבקש/ת הבקשה

פרטים נוספים

❑ בדירה שבבעלותי  ❑ בבית הוריי  ❑ במעונות סטודנטים  ❑ בדירה בשכירות חודשית

  ❑ לא ❑  עבודה זמנית  ❑  עבודה קבועה

  שם מקום העבודה          מס‘ טלפון:

האם את/ה עובד/ת?

 ימולא רק ע“י סטודנט/ית הגר/ה בבית ההורים (רווק/ה או נשוי/אה)

פרטי האם

פרטי האב

שם פרטי 
ושם משפחה

עבודהמספר זהות

❑ לא   ❑  שכירה  ❑ עצמאית ❑ פנסיונרית

❑ לא   ❑  שכיר  ❑ עצמאי ❑ פנסיונר

כתובת
מגורים

מס‘ ביתרחוב

❑ בדירה בדמי מפתח    בעלי דירה בבית משותף        בעלי בית פרטי
בדירה בשכירות חודשית        ביתם הקבוע בחוץ לארץ

❑
❑

❑
❑

מס‘ נפשות בבית  (הסטודנט/ית, הורים, אחים פחות מגיל 21): 

האם יש אח/ות סטודנט/ית?  ❑ לא  ❑ כן, המוסד האקדמי
האם משפחתך בטיפול שירותי הרווחה? ❑ כן ❑ לא
האם לאחד מהוריך יש תואר אקדמי ? ❑ כן   ❑ לא

שם בית ספר תיכון בו למדת ושם היישוב:

עיר ללא הפסקה

תנאי הסף להגשה:
1. סטודנט/ית לתואר אקדמי (ראשון או שני) או לתעודת

   הוראה במוסד המוכר ע�י המל�ג
2. מחויבות לפעילות חברתית בת 100 שעות

3. אזרח/ית ישראל, שנולדו וגדלו בשכונות הדרום ויפו
מסגרות עירוניות להתנדבות בקהילה:

דרג/י את המסגרות המועדפות עליך לביצוע תרומתך לקהילה      
(1 -  המסגרת המועדפת ביותר. 8 - המסגרת שפחות מועדפת עלי) 
❑ מרכזי הישגים לקידום השכלה גבוהה - ייעוץ והכוונה אקדמית

     (הכשרה כלולה בתפקיד)
❑ מרכזי למידה פל�א - הוראה לתלמידי חטיבות ביניים ותיכונים

❑ הפרח בגני - סיוע במרכז חינוכי, ייעוצי, טיפולי

❑ מרכזים קהילתיים - השתלבות במגוון תפקידים באחד
    המרכזים בעיר בדרום העיר וביפו 

❑ מרכזי צעירים  - השתלבות במגוון פעילויות לצעירים
❑ מרכזי נוער - השתלבות בפעילויות נוער במרכזי 

    הנוער השכונתיים
❑ פעילות נוער במרכז לחדשנות וליזמות

❑ מרכז תעסוקה עירוני - קידום תעסוקתי (הכשרה כלולה בתפקיד)
הפעילות מתבצעת מדי שבוע בשעות קבועות, לרוב בשעות 

אחה�צ והערב.
אין באפשרותנו להתחייב על קבלתך למסגרת המבוקשת, 

כמו כן ייתכנו שינויים במסגרות העירוניות המשתתפות בתכנית

מלגת המאה העירונית בשיתוף מפעל הפיס, היא מלגה המיועדת לסטודנטים תושבי דרום תל-אביב ויפו. 
לזכאים תוענק מלגה בסך 10,000 ש	ח בתמורה ל-100 שעות התנדבות בקהילה, במסגרות עירוניות אשר יפורטו בהמשך.

פרטי משפחתו/ה של מבקש/ת הבקשה



פרטי הלימודים

סכום שכר הלימוד הנדרש לשנת הלימודים תשע“ח

הערות  - באפשרותך לפרט הערות לתשומת לב הוועדה שאינן באות לידי ביטוי בטופס.

שם המוסד האקדמי

 הלימודים לקראת תואר אקדמי

היקף תכנית הלימודים בפועל
(נא לציין מס‘ השעות השבועיות 

בכל סמסטר)

שנת הלימודים לתואר בתשע“ח

 הפקולטה

ש“ש סמסטר ב�ש“ש סמסטר א�

 חוגי הלימוד

(B.A) תואר ראשון  ❑
(M.A) תואר שני  ❑

❑  ראשונה  ❑  שנייה ❑  שלישית  ❑  רביעית ❑  חמישית

 האם את/ה בעל תואר אקדמי קודם
❑ אין 

❑ תואר ראשון
❑ תואר שני

האם יש לך פטור משכר לימוד או מחלקו או קיבלת
מלגה אחרת לשנת תשע"ח ❑ לא  ❑  כן

מקור הפטור הסכום   ש“ח

אישורים חובה לצרף לבקשה את המסמכים האלה:

 אישורים על הכנסות

1. עותק מצולם של תעודת זהות עדכנית כולל הספח שבו הכתובת של המבקש/ת
2. עותק מצולם של תעודת זהות עדכנית של ההורים כולל הספח

3. אישורים מהמוסד להשכלה גבוהה על הפרטים הבאים:
    א. המקצוע הראשי ומספר שעות הלימוד השבועיות

    ב. סכום שכר הלימוד הנדרש אישית מהתלמיד 
    ג. שובר תשלום ראשון 

4. למשפחות המוכרות ברווחה יש לספק אישור מעובד/ת סוציאלי/ת
5. סטודנט/ת בעל/ת רקע של התנדבות בקהילה תצרף/יצרף המלצה

 יש להגיש בנוגע להכנסות של המבקש/ת, ההורים או בני הזוג
א. הכנסות: שכירים - תלוש משכורת אחרון 

ב. הכנסות: עצמאיים - אישור מפקיד שומה על ההכנסה שנקבעה לנישום בשנת המס האחרונה 
ג. הכנסות מקצבאות - אישור על סכום קצבת הפנסיה ו/או אישור על קצבת הביטוח הלאומי (קצבת זקנה, קצבת שארים וכד')

* בקשה למלגה, שלא יצורפו אליה האישורים הנדרשים, לא תידון בוועדת המלגות. 
* אישורים המצורפים לטופס הבקשה אינם מוחזרים. באפשרותך למסור עותקים מצולמים של האישורים הנדרשים 

   ולצרפם לטופס במקום האישורים המקוריים. 

מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים  אני החתום/מה מטה, שם פרטי:   שם משפחה:   
מדויקים ומלאים ומתחייב/ת להודיע בכתב לוועדת המלגות,  באם יש שינוי בפרטים. ידוע לי כי מסירת פרטים 

לא נכונים או לא מלאים יכולה לשמש סיבה לביטול הסיוע. אני מייפה את כוחה של עיריית תל-אביב-יפו לבדוק 
כראות עיניה את הפרטים שמסרתי בטופס זה ובמכתבי הלוואי, ולשם כך אני מוסר/ת בזה ויתור מלא על כל המידע 

והפרטים האישיים לכל גוף שממנו יבקשו העירייה או נציגה פרטים הנוגעים בי.
אני מתחייב/ת להשתתף בפעילות בקהילה - ולהתנדב 100 שעות לאורך השנה במסגרת העירונית שתקבע. 

אם אפסיק את לימודיי ו/או את הפעילות הקהילתית, תהא העירייה רשאית להפסיק את המלגה לאלתר. 
חתימת מבקש/ת המלגה      תאריך

הצהרת מבקש/ת המלגה

לשימוש הוועדה: אושר ❑ לא ❑ כן
*חתימות חברי הוועדה יופיעו בדף המרכז

ימולא על ידי סטודנט/ית נשוי/אה ובעל/ת משפחה בלבד 
 האם לומד/ת ?שם בן הזוג/ בת זוג 

 ❑ לא  ❑  כן, שם מוסד הלימודים

 האם עובד/ת?

טלפון  ❑ לא  ❑  שכירה ❑ עצמאית, שם מקום העבודה

מס� הילדים עד גיל 18

סטודנטים נשואים

❑  תעודת הוראה    




