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 בס"ד

 

 2019תקנון לתוכנית המלגות 

 עידוד מלגות להענקת מפעל הינו בישראל משהד לאנוסי המרכזי הוועד עמותת של המבורכים מהמפעלים אחד

 . בארץ גבוהה להשכלה במוסדות הלומדים הקהילה מבני לסטודנטים

, יורק בניו הקהילה וועד וביניהם ,ובעולם בארץ הקהילה ממוסדות למימון הודות מתאפשרת אלו מלגות הענקת

 בית, בישראל משהד נשות של הדדית לעזרה הקרן, בארץ ה"ע בנימיני חנה' גב של העיזבון ש"ע המלגות קרן

 .א"ת בצפון" אל בית" משהד לקהילת כנסת ובית בחולון משהד לאנוסי כנסת

קס חלוקת , שנכח/ה בט2 משימה אחת לפחותשהשתתף ב, 1 גה זו זכאי בן או בת הקהילהלמל

 על אחד מהמסלולים המופיעים בתקנון.אשר עונה ו 3 המלגות

 

 מסלולי מלגות שונים: 5השנה קיימים 

 ל"שכ ח"ש 6999 עד מקצועית תעודה/  העשרה לימודי/  תיכוניים על לימודים: 1 מסלול .1

 ומעלה ל"שכ ח"ש 7000 מקצועית תעודה/  העשרה לימודי/  תיכוניים על לימודים: 2 מסלול .2

 (בלבד ג"המל י"ע המוכר מוסד) ראשון לתואר סטודנטים: 3 מסלול .3

 רבנות לימודי: 4 מסלול .4

 דיינות לימודי( / ג"המל י"ע המוכר מוסד) דוקטורט/  שני לתואר סטודנטים: 5 מסלול .5

 

 'א מקצועי: 1 מסלול

 ,ודומיהם העשרה, הסמכה תעודות, מקצועיות להכשרות סטודנטים זכאים זה למסלול

 ח"ש 6999-ל, ח"ש 3500 בין שנעה ל"שכ עלות עם

 (למלגה זכאי אינו בשנה ח"ש 3500מ פחות של שנתי ל"שכ)

 ח"ש 500: ראשונה משימה עבור בסיס מלגת

 ח"ש 500: שניה משימה עבור תוספת בונוס

 

 'ב מקצועי: 2 מסלול

 ודומיהם העשרה, הסמכה תעודות, מקצועיות להכשרות סטודנטים זכאים זה למסלול

 ומעלה ח"ש 7000 של ל"שכ עלות עם

 ח"ש 500: ראשונה משימה עבור בסיס מלגת

 ח"ש 800: שניה משימה עבור תוספת בונוס

                                                           
, קהילהביליד או ילידה המוכרים , מצד האב או מצד האם משהד העיר ילידת או לילידבת /ו/או בן ה/נכד 1

 ר בדף התקנוןף לקבלת מס' אישור מאחד מחברי הועד המופיעים באתובכפו
 שימת המשימות המופיעה באתרם לרתאבה 2
 ירת ההרשמהלאחר סגהטקס שיפורסם  בהתאם למועד 3
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 ראשון תואר: 3 מסלול

, גבוהה להשכלה המועצה ידי על המוכרים התארים סוגי שלל על ראשון לתואר סטודנטים זכאים זה למסלול

 ג"המל ידי על הוא גם המוכר במוסד הנלמדים

 ח"ש 500: ראשונה משימה עבור בסיס מלגת

 ח"ש 1000: שניה משימה עבור תוספת בונוס

 

 רבנות: 4 מסלול

 ,לרבנות הסמכה לימודי לומדים אשר קהילה בני זכאים זה למסלול

 ,האחרונה בשנה אחד הסמכה מבחן לפחות בהצלחה ועברו נבחנו ואשר

 .למלגה הבקשה בטופס ולהעבירו הראשית מהרבנות ל"הנ על האישור את להמציא המועמד על

 ח"ש 300 ראשונה משימה עבור בסיס מלגת

 ח"ש 500: שניה משימה עבור תוספת בונוס

 

 דיינות/מתקדם תואר: 5 מסלול

 לדיינות הסמכה לימודי לומדים אשר קהילה ובני, ושלישי שני, מתקדמים לתארים סטודנטים זכאים זה למסלול

 את להמציא לדיינות המועמד על, האחרונה בשנה אחד הסמכה מבחן לפחות בהצלחה ועברו נבחנו ואשר

 .הבקשה בטופס הראשית מהרבנות ל"הנ על האישור

 ח"ש 800: ראשונה משימה עבור בסיס מלגת

 ח"ש 1200: שניה משימה עבור תוספת בונוס

 

 

 ר תפנו,ה בכל אשבהצלח

 

 הוועד המרכזי

 

 אלעד בן דוד        מר יעקב אברהמי                                                                   

 יו"ר הועד המרכזי                                                            יו"ר ועדת מלגות              

 

 


