מועמדות לקבלת מלגת מפעל הפיס בשיתוף מועצה אזורית אשכול
הסטודנטים חייבים לעמוד בכל התנאים הבאים
.1
 1.1במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשפ"א (  )2020-2021הסטודנטים ילמדו במוסד המוכר ע"י המל"ג ,לתואר
אקדמי (ראשון או שני) המוכר ע"י המל"ג או ללימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג או לימודי הנדסאי
במוסד המוכר ע"י מה"ט .סמסטר א' וסמסטר ב'.
 1.2הסטודנטים יבצעו מינימום  140שעות התנדבות .על הסטודנטים לסיים את מכסת  140שעות פעולות
ההתנדבות החברתית שלהם עד למועד 31.7.2021
 1.3הסטודנטים יחתמו על כתב התחייבות (מצורף כקובץ למייל)
 1.4הסטודנטים יהיו אזרחים ישראלים
אחריות הרשות  /מרכז הצעירים
.2
 2.1איסוף האסמכתאות של חשבונות הבנק של כל הסטודנטים
 2.2אחריות להעברת סכום של  ₪ 5,000לחשבונות הבנק של הסטודנטים עד ליום ה01/05/2021 -
בתמורה למחצית השעות בקהילה.
 2.3איסוף אסמכתאות אישורי לימודים לכל הסטודנטים
 2.4החתמת כל הסטודנטים על כתבי התחייבות
 2.5פיקוח ,מעקב ובקרה על שעות ההתנדבות של הסטודנטים הזכאים ברמה פרטנית (הרשות תנהל תהליך אישור
חריגי התנדבות)
מערכת המחשוב לניהול הסטודנטים
.3
 3.1נציג הרשות/מרכז הצעירים יזין את פרטי הסטודנטים וחשבונות הבנק למערכת שתסופק על ידי מפעל הפיס
(בתחילת שנת )2020
 3.2הזנת פרטי חשבון הבנק של הסטודנטים תעשה אך ורק ובכפוף לקבלת אסמכתאות אודות פרטי חשבונות הבנק
של כל סטודנט (אישור על פרטי חשבון בנק ו/או צילום צ'ק)
 3.3מפעל הפיס ישלם לסטודנטים בהתאם לנתונים שהוזנו למערכת על ידי על ידי הרשות .פרטים שגויים יכולים
לעכב /למנוע תשלום מלגה
 3.4לקראת סוף השנה האקדמית (יולי  )2020נציג הרשות יכנס למערכת בשנית וימלא את שעות ההתנדבות של
הסטודנט מקום ההתנדבות ושדות המראות כי הסטודנט עומד בתנאי הסף לקבלת המלגה
תשלומים
.4
 4.1סכום המלגה מצד מפעל הפיס ומצד הרשות יועבר לחשבונו האישי של הסטודנט בלבד
 4.2מפעל הפיס יעביר את חלקו ( )₪ 5,000לסטודנטים הזכאים עד לתאריך ה30/11/2021 -
.5
.6

טקסים ואירועים
במהלך שנת  2020יתקיים כנס צעירים של מפעל הפיס בשיתוף התאחדות הסטודנטים .פרטים נוספים ישלח בהמשך.
תכנית העצמה
במטרה לחזק את העשייה החברתית המשמעותית ולהעצים את הסטודנטים המלגאים ,מפעל הפיס
יפעיל בשנת הלימודים תש"פ (  ) 2020-2021תוכניות מנהיגות ומעורבות חברתית לסטודנטים
מלגא י הפיס ,התוכנית בהיקף של  20שעות שנתיות .פרטים נוספים אודות התוכנית ישלחו בהמשך.

