
                                                          
 

 
 זע"תשטופס בקשה לקבלת מלגה לשנה"ל 

 ושני ראשוןעבור סטודנטים הלומדים בתוכנית מלאה לתואר 
 

 פרטים אישיים:
 

 ___.שם משפחה ________________שם פרטי_____________ מס' ת. זהות_____________
 

 מין: )ז( )נ(. תאריך לידה___/___/___ מצב משפחתי: )ר(, )נ(, )ג(, )א(.
 

  ________________.ניידטל'__________________.   מקום מגורים___________________
 
 

 תואר ראשון, שני. ________________ מגמה_____________._ ______מוסד אקדמי
 

 )יש לצרף אישור תשלום( ₪"ל____________שנת לימוד____________ גובה שכ
 
 

 מסלול קבלת מלגה.
 שעות התנדבות שנתיות. 30-התחייבות ל ₪ 2000גובה מלגה  .1

 שימו לב ! 

 בטקס חלוקת המלגות –: פעימה ראשונה  חלוקת כספיי המלגה  תתבצע בשתי פעימות

 סיום ההתנדבותב –פעימה שניה                                                                             

 ונה ושנייה.ראשהמצ"ב שני תחומי התנדבות מועדפים עפ"י עדיפויות א' ציין בנספח  .2

3.  

 מסמכים נדרשים בעת הגשת הבקשה:

 על כתובת במ.א.שדות נגב עידצילום תעודת זהות + ספח המ .  

 זתשע"מודים לשנת הלי הוכחת תשלוםאישור גובה שכר לימוד ו+  אישור לימודים בפועל. 

  08-9938973 רכז צעירים במשיר לישע או רעות לנדאו ניתן לקבל ולמסור את הטפסים אצל 

 
 15/12/17 -לא יאוחר מאת הטפסים יש להגיש 

 
המאושר, המלגות מוגבל, במידה ומספר הבקשות גבוהה מהתקציב  סכום

 ייתכן וסכום המלגה ישתנה

 
 ב ב ר כ ה,

 
 תמיר עידאן

 המועצה. ראש
 
 
 
 
 
 



 נספח א'
 
 
 
 
 

 (תגבורים בבית ספר )בשעות הבוקר 

 .)תגבורים לימודיים לילדים ונוער במועדוני הנוער/בבית הילד או הנער בישובים)אחה"צ 

  9:00סיוע במועדון חברתי לבעלי צרכים מיוחדים)ראשון, שלישי, רביעי וחמישי בשעות-

12:30.) 

  .ביקור קשיש/ה בודד בביתו 

 מתוך מועדוני וותיקים בפעילויות/ הדרכת מחשבים,  בכל אחד מימות השבוע  סיוע באחד

 בשעות הבוקר.

 )מועדון לילך לנערות.)אחה"צ 

  (17:00מועדון לילדים עם צרכים מיוחדים הפועל בכל יום רביעי אחרי הצהריים)החל משעה 

 .סיוע באחד מימי א' ג' או ה' בחנות ביגוד יד שנייה במועצה 

 לטיפולים פרארפואיים והוראה מתקנת בשעות אחה"צ )תינתן הדרכה(.מכון "סליגמן " 

 .מרכז צעירים 

 הדרכה/חניכה במשקים חקלאיים לסטודנטים משתלמים מהמזרח-  

 מיועד לסטודנטים לחקלאות.

 .)משימות ארגוניות מנהליות במועצה )דורש הגעה פיסית אל המשרדים 

 .חמ"ל התנדבות לשעת חירום 

 תיחידת התנדבו 

 וע מנהלתי למרכז לגיל הרךסי 

 מפורט מטה. –יקט "משחקים אותה" פרו 

                                    

 ₪ 400תוספת של  -"מלגת חוסן"

 "משחקים אותה"  הנכם מוזמנים לקחת חלק בפרויקט

 הדרכת משפחות בביתם בנושא משחקיות.

 שלוש משפחות.תינתן לכם הדרכה ותעבירו ל

 קבלה לפרויקט "משחקים אותה" מותנת בראיון קבלה

 )יש להגיש טופס למלגת מועצה במקביל.(

  

 

 


