מלגות לסטודנטים תושבי אור יהודה לשנת תשע"ח

מרכז קזז לצעירים אור יהודה קורא לכם להירשם ולקבל מלגת לימודים
עיריית אור יהודה מעודדת את ההשכלה הגבוהה ומעניקה לסטודנטים סיוע כספי ללימודים .כמו כן ,אנו מייחסים
חשיבות עליונה לערך הנתינה והתרומה לקהילה ,ועל כן העירייה באמצעות מרכז קזז לצעירים מאפשרת
לסטודנטים בעיר לתרום ממרצם וזמנם למען הקהילה ,ובכך להגדיל את סכום המלגה.
בנוסף למלגת העיר ,מרכז קזז לצעירים מעניק לסטודנטים סיוע בהפניה למלגות נוספות וביצירת מינוף למלגה
העירונית בשיתוף מוסדות אקדמיים שונים.

קריטריונים לקבלת מלגה:
 .1תושב אור יהודה (עפ"י תעודת זהות בפועל) המתגורר בעיר לפחות  3שנים .יש לצרף צילום תעודת זהות וספח
 .2סטודנט לתואר ראשון או שני במוסד להשכלה גבוהה בארץ (אוניברסיטה או מכללה) המוכר על ידי המועצה
להשכלה גבוהה .יש לצרף אישור לימודים ואישור גובה שכר לימוד לשנה
 .3על המועמד ללמוד לפחות  12שעות שבועיות (סטודנט באוניברסיטה הפתוחה צריך ללמוד לפחות  4קורסים בשנה)
 .4שכר לימוד שנתי אוניברסיטאי

סוגי מלגות:
המלגה השנה מתחלקת על פי סכומים המותאמים לשעות ההתנדבות השנתית בקהילה ,כאשר ישנן שתי
אפשרויות להתנדבות שעל פיהן ייקבע גובה המלגה.
 סטודנט שיתרום לקהילה  100שעות התנדבות שנתיות  -יקבל מלגה על סך  5,000ש"ח
 סטודנט שיתרום לקהילה  50שעות התנדבות שנתיות  -יקבל מלגה על סך  2,500ש"ח
 סטודנט חונך בפר"ח יקבל מלגה על סך  1,000ש"ח בנוסף למלגת פר"ח .חונך בפרויקט זה יכול להגדיל את
המלגה על ידי הוספת שעות התנדבות בקהילה
 סטודנט חונך בפרויקט "חינוך לפסגות" יקבל מלגה על סך  1,000ש"ח בנוסף למלגת הפרויקט .חונך בפרויקט
זה יכול להגדיל את המלגה על ידי הוספת שעות התנדבות בקהילה
 מלגה מוגדלת בשיתוף מפעל הפיס
 סטודנט שאין באפשרותו לתרום לקהילה יקבל מלגה על סך  500ש"ח
ההחלטה על גובה המלגה הינה בכפוף להחלטת ועדת המלגות העירונית.
על מנת להירשם לקבלת מלגה ,יש למלא את הטופס הממוחשב המופיע באתר עיריית אור יהודה ובדף הפייסבוק
של מרכז קזז לצעירים בצירוף המסמכים הדרושים ,ובצירוף אישור על ניהול חשבון בנק של הסטודנט.
כתובת האתרwww.oryehuda.muni.il :
מועד אחרון להגשת בקשה למלגה 10.12.17 -
לשאלות ניתן לפנות למנהלת מרכז קזז לצעירים ,מירי שמאי גיס ,03-5388833 -
או במייל milgasys.oy@gmail.com
שימו לב! לאחר תאריך זה לא יתקבלו בקשות למלגה.
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