
 

 

 

 

 (שעות 061) מעורבות חברתית –מלגות לימודים 

 קורונהבימי חינוך 
 

משבר הקורונה הציב בפני מערכת החינוך אתגרים חדשים. בתי הספר נדרשים 

מצבים משתנים: מוסדות חינוך פתוחים, מוסדות במתווה  3-עצמם ל להתאים

הבריאות ותוך משולב או מוסדות סגורים, בהתאם להנחיות משרד 

 .למציאות בשטח התאמה

 

 :מטרת הפרויקט

מתן מענה לילדי שכבות ה' עד יב' שעפ"י מתווה משרד החינוך ילמדו בשנת 

 תשפ"א בלמידה מרחוק בחלק מימי השבוע.

נערך להפעלת שנת הלימודים תשפ"א במתכונת של תוספת אגף החינוך במועצה 

בעת הקורונה וכמשאב  ביישובי המועצהכתמיכה מיוחדת שיוקצו  שעות הוראה

 פרטנית וקבוצתית.במתכונת  למידה מרחוקהמאפשר 

חשוב ומשמעותי לקיום למידה אפקטיבית, המאפשרת מתן מענה לכל  מהלך זה

ולשם התנהלות תקינה  התלמידים, תוך התייחסות למגבלות הקיימות

 .ככל הניתן ושגרתית

 

  :דרישות

 4 ( לפי צורך ובהתאם להנחיות משרד החינוך השעות יקבעו שעות שבועיות

 .(ומשרד הבריאות

 ובחינוך  ניסיון בהפעלת תכניות חינוכיות או תכניות העשרה במוסדות חינוך

 הבלתי פורמאלי.

 תינתן  –רכה מדריך/מדריכת חינוך והד בוגרי צבא בתפקיד מורה חייל/ת או

 עדיפות.

 יחסי אנוש טובים, סבלנות, יצירתיות, יוזמה 

 תייםצמפגשי הכשרה קבו 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 קריטריונים לקבלת מלגת מעורבות חברתית:

שנים אחרונות  5במשך , על פי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים תושב המועצה  •

 .)לפחות(

o יכולים להגיש מועמדות גם סטודנטים שעובדים בחינוך הבלתי  חינוך קורונה למלגת

 .פורמאלי ביישובי המועצה

 .(2000עד  1985)ילידי  35עד  20ים גיל •

 תואר שני )מל"ג(.וללימודי סטודנט במסלול לימודים אקדמי מוכר לתואר ראשון  •

 בכל סמסטר. שעות שבועיות לפחות 20לימודים בהיקף של  •

  .עדיפות - סטודנט אשר לא עושה פעילות חונכות דרך גורם אחר •

 עדיפות. – עברמעורבות חברתית בסטודנט אשר לא קיבל מהמועצה מלגת  •

  .ומעלה 50%אינו מקבל מימון לשכר הלימוד מגוף אחר בהיקף של  •

 ., אזרחיו שירות לאומישירות צבאי א •

 .2020 הראיונות יתקיימו במהלך חודש ספטמבר – ראיון אישי •

  חתימה על חוזה. •

 

 :כלליות דרישות

 העשרה קבוצתייםהכשרה ומפגשי  •

 כנס מפעל הפיס  •

 כנס ישראל לצעירים •

 2021ינואר  08טקס הענקת מלגות  •

, יידרשו הסטודנטים להיות ערוכים לפעול בכפוף להנחיות משרד לכל הפרויקטים •

 הבריאות עקב נגיף הקורונה בפרט ולפעול בשעת משבר בכלל. 

 

 2020אוגוסט  05מועד פתיחה להגשה: 

 2020ספטמבר  15מועד אחרון להגשה: 

 

 המעוניינים מתבקשים למלא פרטים בטופס מקוון באתר המועצה

 באיכות גבוהה. הנדרשים סרוקיםולצרף את האישורים 

 

 בכל מקום בו מנוסח בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

 מסמכים שלא יסרקו בצורה ראויה, ייפסלו.

 


