
 
 

 

 
 
 
 

 להבין היום את הצעירים של מחר" –מלגות לתוכנית "לימודי צעירים 

המכללה האקדמית תל אביב יפו וקרן גנדיר מעניקות עד עשר מלגות השתתפות בשכר הלימוד של 

 התוכנית ללימודי צעירים לשנת תשע"ז. 

עלי יכולת ניהולית, כישורים גבוהים המלגות מיועדות למובילי דעה ומנהיגים בתחום הצעירים, ב

  לקדם ולהעשיר את הידע האקדמי והפרקטי בתחום.ורצון 

 לקבלת מלגה תנאי הסף

 .בעבודה בעלי ותק של לפחות שנתייםו עם צעירים בפועל /תעובד .א

 .פעיל/ה בארגונים חברתיים בין אם במסגרת העבודה ובין אם בהתנדבות .ב

 ן. ידם לפי חוות דעת של מנהל הארגותפק לו/לה במסגרתההכשרה נחוצה  .ג

 לקבלה לתכנית ומילוי כל חובות התכנית.האקדמיים עמידה בתנאי הסף  .ד

 עדיפות במתן המלגה:

ת לתמהיל מגוון מבחינת גודל, תחום עיסוק וקרן גנדיר שואפהמכללה האקדמית תל אביב יפו ו

שייהנו מפירות ההכשרה, ועל כן תמהיל מקבלי המלגות יושפע מועמדים/ות ופרישה ארצית של ה

 במידת הצורך תושפע ההחלטה מיכולתו הכלכלית של המועמד.ובנוסף,  אף הוא משיקולים אלה.

 

 גובה המלגה:

לא יעלה . גובה המלגה )כולל דמי רישום( ₪ 5,500לתוכנית לימודי הצעירים הינו גובה שכר הלימוד 

 תוך שכר הלימוד. מ ₪ 2000על 

 

 נוהל הגשת הבקשה:

  .2016בנובמבר  31, עד ליום  המצורףבקשה למלגה תוגש על גבי הטופס 

 

 יש לשלוח: לבקשת המלגה

 טופס בקשת מלגה מלא .1

 מסמכים להוכחת רמת הכנסת המבקש כמפורט בטופס .2

 

 sigalpee@mta.ac.ilאת הבקשה המלאה ואת המסמכים המצורפים יש לשלוח לסיגל 
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להבין היום את הצעירים של מחר", במכללה האקדמית  -צעירים  לימודי "למלגת  הבקשטופס 

 תל אביב יפו

 

 ____________ מס' טלפון: _______________ ________שם המבקש/ת: ___

 דוא"ל: __________________

תיאור תפקיד: : ____________________________ תחום עיסוק

___________________________ 

 ארגון : ________________________________

 

 :רקע מקצועי ו/או התנדבותי בעבודה עם צעירים

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 אני מבקש/ת מלגת לימודים בתכנית מהטעמים הבאים:

אנא התייחסו בחלק זה לחשיבות המקצועית של הלימודים עבורכם וכן לנסיבות הכלכליות בגינן 

אתם זקוקים למלגה )גובה הכנסת התא המשפחתי, מס' הילדים וגילם וכיו"ב. אנא צרפו מסמכים 

 התומכים בבקשתכם(.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

ני מצהיר/ה בזאת כי ידוע לי שמספר המקומות בתכנית ומספר המלגות מוגבל, ועל כן מתחייב/ת א

ותאושר לי מלגת לימודים אעמוד בכל דרישות התכנית לרבות נוכחות תוכנית בזאת כי אם אתקבל ל

ת התכנית, ושריבמידה ולא אעמוד בדודות וביצוע משימות ככל שיידרש ממני. במפגשים, הגשת עב

את יתרת שכה"ל  למכללה האקדמית תל אביב יפוכמו כן אני מתחייב/ת לשלם  תבוטל המלגה.

 .שתיוותר לאחר אישור המלגה

 

_______________     _____________________ 

 חתימה        תאריך

 


