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 מלגות לימודים לסטודנטיםהענקת  תקנון 
 ח"תשע האקדמית לשנת הלימודים

 "הפיס מלגותמיזם בשיתופי פעולה "במסגרת  
 

 מטרה .1

ראל וכן לקידום המעורבות מפעל הפיס פועל לקידום ההשכלה הגבוהה ביש .1.1

 ". שיתופי פעולה במיזם מלגות הפיס"החברתית של סטודנטים בישראל במסגרת 

 

מלגות לימודים בשנת הלימודים האקדמית  וענקויפיס במסגרת מיזם מלגות ה .1.2

כאשר מחצית מהסכום  ,מלגהכל ל₪  10,000בסך של  )2018- 2017( ח"תשע

) בלבד₪  5,000(הבקשה ומחציתו השניה  תמומן באמצעות מגיש) ₪ 5,000(

 .)מלא matching(י מפעל הפיס "ע תמומן

 

העומדים בתנאי הסף את הגופים  )קול קוראבאמצעות (יזמין  מפעל הפיס  .1.3

הענקת לצורך  ,עם מפעל הפיס פעולה שיתוףלבקשה להגיש  ,להלןהמפורטים 

 ח"בשנת הלימודים האקדמית תשעשילמדו לסטודנטים  ,משותפות לימודים מלגות

  .זה בהתאם להוראות תקנון, הכלו") בקשה: "להלן()  2018- 2017(

 

 בקשההסף להגשת התנאי  .2
תנאי  בכל יםעומד הבקשההמיזם נשוא מבקש רשאי להגיש בקשה ובלבד שהוא ו

 :להלןדהסף 
 

 תנאי הסף ביחס למבקש
  

 :המבקש הינו אחד מאלה 2.1

 ).עירייה או מועצה מקומית או מועצה אזורית: היינו(רשות מקומית  2.1.1

י הרשות "של רשות מקומית שהוסמך ע) מלאה או חלקית(תאגיד בשליטה  2.1.2

כתב הסמכה   ,בקשה במסגרת קול קורא זה וברשותו המקומית להגיש

 .י ראש הרשות וגזבר הרשות בנוסח המצורף"חתום ע

 

י הרשות "תאגיד אחר הרשום כדין בישראל שהוסמך בכתב הסמכה ע 2.1.3

המקומית להגיש בקשה במסגרת קול קורא זה ושמתקיימים בו כל אלה 

 ") :תאגיד אחר: "להלן(
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ראש הרשות וגזבר הרשות בנוסח י "ברשותו  כתב הסמכה חתום ע 2.1.3.1

 .המצורף

 . 2014הוא התאגד לכל המאוחר בינואר  2.1.3.2

 .ר"הוא מלכ 2.1.3.3

" ניהול תקין"ברשותו אישור , צ"אם הוא מאוגד כעמותה או כחל 2.1.3.4

 .תקף

 

מנהל ) בין אם הוא רשות מקומית ובין אם הוא תאגיד שהוסמך על ידה(המבקש  2.2

ענקת המלגות במסגרת את המיזם נשוא הבקשה ואחראי לפיקוח ובקרה על ה

 . המיזם ועל הפעילות ההתנדבותית המתבצעת במסגרת המיזם

 :מודגש 2.3

 .רשות מקומית רשאית ליתן הסמכה לתאגיד אחד בלבד     -

רשות מקומית אינה רשאית להגיש בקשה בעצמה במקרה שבו מוגשת בקשה  -

 . י תאגיד שהוסמך על ידה"ע

 .כל מבקש רשאי להגיש בקשה אחת בלבד -

 מיזםלתנאי הסף ביחס        
-2017(ח "כל הסטודנטים הלוקחים חלק במיזם לומדים בשנת הלימודים תשע 2.4

2018( 

ג "י המל"כל הסטודנטים המשתתפים במיזם ילמדו לימודים לתואר אקדמי המוכר ע 2.5

 . ג"י המל"במוסד המוכר ע, ג"י המל"או לימודי תעודת הוראה המוכרת ע

לשנה לכל הפחות ₪  10,000סך כולל של  תעמוד כל מלגה על, במסגרת המיזם 2.6

 :ומימונה של המלגה יהיה כדלקמן

או /י המבקש באמצעות מקורות מימון עצמיים ו"ימומן ע₪   5,000סך של  2.6.1

 ).מלא matching(אחרים של הרשות המקומית 

בין אם הוא רשות מקומית ובין אם (לצורך מימון חלקו של המבקש : יובהר

רשאית הרשות המקומית לעשות שימוש , ) ההוא תאגיד שהוסמך על יד

מתוך יתרה שבמועד הגשת ) סכום קבוע(בלבד ₪  100,000בסכום של 

היה *. בהתאם לאמת המידה, הבקשה עומדת לזכותה אצל מפעל הפיס

ינוצל סכום זה למימון חלקו של המבקש , והמבקש יציין כך בטופס הבקשה

נה זו לפיה מקצה מפעל הי אמת המידה). * matching(מלגות  20עבור 



 

3 
 

הנחיות ופרטים נוספים ראה במערכת . הפיס כספים לרשויות המקומיות

 ".מנוף"

ככל ועד כמה שמפעל הפיס (י מפעל הפיס "ימומן ע₪   5,000ך של  ס 2.6.2

 ).ייעתר לבקשה

כל סכומי המלגה מועברים ישירות לחשבון הבנק של הסטודנט , במסגרת המיזם  2.7

 .הזכאי למלגה

ם יוענקו המלגות אך ורק לסטודנטים המקיימים את כל התנאים במסגרת המיז 2.8

 :הבאים

 .הסטודנטים הינם אזרחי ישראל 2.8.1

ח הסטודנטים ילמדו לתואר "במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשע 2.8.2

ג או לימודי תעודת הוראה המוכרת "י המל"המוכר ע) ראשון או שני(אקדמי 

 .ג"י המל"במוסד  המוכר ע,  ג"י המל"ע

המיזם הסטודנטים יבצעו פעולות התנדבות חברתית בהיקף של במסגרת   2.8.3

 .ח"במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשע, שעות לפחות 100

 

 הבקשותאופן הגשת  .3
 10/05/17ועד ליום  12:00בשעה  27/03/17ניתן להגיש את הבקשות החל מיום  .3.1

המצוי ") טופס הבקשה: "לעיל ולהלן(באמצעות טופס בקשה מקוון  18:00בשעה 

  www.pais.co.ilבאתר האינטרנט של מפעל הפיס בקישור הבא  
 .מלגות לכל היותר 200מלגות לכל הפחות ועד  20בבקשתו רשאי המבקש לבקש  .3.2

 .יש לצרף לטופס הבקשה את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטופס הבקשה .3.3

 .בבקשות אשר הוגשו באמצעות טופס הבקשה מפעל הפיס ידון אך ורק  .3.4

או שלא בהתאם לתנאים /מפעל הפיס רשאי שלא לדון בבקשות שיוגשו באיחור ו .3.5

   .הקבועים בתקנון זה ובקול הקורא 

או לא /מפעל הפיס רשאי שלא לדון בבקשה שלא מולאו בה כל הפרטים הנדרשים ו .3.6

 . צורפו לה כל המסמכים הנדרשים

או השלמות /לפנות למבקשים בבקשה להבהרות ו, אך לא חייב, מפעל הפיס רשאי .3.7

 . הדרוש לדעתו לשם בחינת הבקשות, של פרטים ומסמכים וכל מידע אחר

,  תום צלניקרגברת , שאלות בנוגע לקול הקורא יש להפנות לנציגת מפעל הפיס .3.8

שיתופי פעולה "תחת הכותרת  ttselniker@pais.co.il : בדואר אלקטרוני שכתובתו

http://www.pais.co.il/
mailto:ttselniker@pais.co.il
mailto:ttselniker@pais.co.il
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 .12:00בשעה  27/04/2017עד ליום " במיזם מלגות הפיס

 

 הבקשות בחינתאופן  .4
הבקשות יבחנו על פי אמות מידה המפורטות להלן וינוקדו בהתאם למפרט שיקבע  .4.1

העומד לרשות בכפוף לתקציב . על פי שיקול דעתו הבלעדי, י מפעל הפיס"מראש ע

הבקשות שיזכו לניקוד גבוה הן אלה שיזכו  , מפעל הפיס לצורך מיזם מלגות הפיס

 .להשתתף במיזם 

 :ואלה אמות המידה לבחינת הבקשות .4.2

על פי נתוני הלשכה   )אקונומי- הסוציו(הכלכלי  -החברתי דירוג המדד .4.2.1

 . המסמיכה /של הרשות המקומית המבקשת, המרכזית לסטטיסטיקה

הפריפריאלי על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של  דדדירוג המ .4.2.2

 .המסמיכה/הרשות המקומית המבקשת

רשאי מפעל הפיס להחליט על שיתופם של מיזמים , למרות האמור לעיל .4.2.3

, בשל שיקולים חברתיים מיוחדים שיפורטו בכתב, שלא זכו לניקוד גבוה וזאת

  10%לא יעלה על , אלהובתנאי ששעור התקציב שיקצה מפעל הפיס למיזמים 

 .ח"מכלל תקציבו למיזם מלגות הפיס לשנת הלימודים האקדמית תשע

 .בקשות שאינן עומדות בתנאי הסף לא יעברו לשלב הבחינה על פי אמות המידה .4.3

האישורים , בקשה שלא תעמוד בתנאים ובדרישות ולא יצורפו אליה כל המסמכים .4.4

 .עלולה להיפסל , וההתחייבויות כמפורט להלן

 

 המיזמים הזוכים  .5

 

 .2017 יולי-יוניהמועד המשוער לבחירת הבקשות הזוכות הוא  .5.1

להשתתף במיזם מלגות הפיס תיבחר הודעת זכייה תישלח לכל מבקש שבקשתו  .5.2

  ").מיזם זוכה: "להלן(

כמות המלגות לקבוע את , כןהזוכים ומיזמים הכמות את מפעל הפיס רשאי לבחור  .5.3

בהתאם לתקציב ו, לעיל 4.1כאמור בסעיף , בכל מיזם זוכה שישתתף במימונן 

 .העומד לרשותו 

המפעל רשאי לבחור מיזם זוכה אחד או מספר מיזמים זוכים או שלא לבחור מיזמים  .5.4

 . לפי שיקול דעתו, זוכים כלל
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י מפעל הפיס לכל מלגה שבמימונה  "סכום המימון שיוענק ע, בכפוף לכל האמור לעיל .5.5

 .בלבד ₪ 5,000סך של  יעמוד על, ישתתף

מלגות  20מפעל הפיס ישתתף במימון של לכל הפחות , בכפוף לכל האמור לעיל .5.6

  . גרת מיזם זוכה אחדסבמ, מלגות  200ולכל היותר 

 

 הזוכים התחייבויות .6
יהיה מחוייב כלפי מפעל הפיס וכלפי המלגאים  –הזוכה מנהל המיזם –המבקש   .6.1

 .   לתקנון זה' בנוסח המצורף כנספח אבהתאם לכתב ההתחייבות שנחתם על ידו 

כפופה  -הזוכהמנהל המיזם י "י מפעל הפיס והן ע"הן ע –מלגה לסטודנט  הענקת .6.2

 בנוסח המצורף , של מלגאי  כתב התחייבותעל של הסטודנט המלגאי לחתימתו 

 ..לתקנון זה 'בכנספח 

 

 תשלוםהמועדי מימוש הזכיה ו .7
 י מפעל הפיס בהסתמך על פרטי הבקשה וצרופותיה"והיקפה יקבעו ע הזכיה .7.1

 . ותישלח על כך הודעת זכיה למנהל המיזם הזוכה

באופן שונה מהמצגים שהוצגו בבקשה וצרופותיה ימומש בפועל המיזם הזוכה היה ו

במסגרת  הפעילותאו ביצוע /ואו ביצוע שונה /או ביצוע חלקי ו/ולרבות צמצום  -

ההשתתפות היקף  לגרור צמצום שלהדבר עלול  - תוך פיגור במועדים המיזם הזוכה

אף , וזאת ההשתתפות של מפעל הפיס או לביטול של מפעל הפיס במימון המלגות

מהסכום  נמוךהיה  ,שאושר על ידי מפעל הפיס מלכתחילההשתתפות אם סכום ה

 .שהתבקש

השתתפות במימון מלגות על הפיס בגין י מפ"ע הכספית שתינתןתוקף ההתחייבות  .7.2

 .2018 לדצמבר שנת 31 יום עד הינו

 ₪ 5,000 לפחות בסך של, תומלגמימון הב -מנהל המיזם הזוכה-המבקשחלקו של  .7.3

 .2018 מאי 01לא יאוחר מיום עד לסטודנטים שולם י, לכל מלגה

שולם י, לכל מלגה ₪ 5,000 סך שלב, תומלגמימון החלקו של מפעל הפיס ב

  . 31.10.2018עד ה לסטודנטים 

לחשבון הבנק של  הן המבקש והן מפעל הפיס יעבירו את כספי המלגה ישירות .7.4

 .ים הזכאיםהסטודנט

של  ויועבר לחשבונמלגה כי חלקו של מפעל הפיס במימון  ,למען הסר ספק מובהר .7.5

 :התנאים הבאיםכלרק בהתקיים אך ו ,הסטודנט הזכאי



 

6 
 

בנוסח המצורף כתב ההתחייבות חתם על  -מנהל המיזם הזוכה -המבקש .7.5.1

 . לתקנון זה' כנספח א

 כתב ההתחייבות החתום מחזיק ברשותו את   -מנהל המיזם הזוכה -המבקש .7.5.2

  .י הסטודנט הזכאי"ע

, של הסטודנט הזכאילחשבונו , במועדהעביר  -מנהל המיזם הזוכה -המבקש .7.5.3

  .המלגמימון האת מלוא חלקו ב

 וומילא את מלוא התחייבויותיתנאי הסף לקבלת המלגה כל הסטודנט עמד ב .7.5.4

  .כנדרש

כל המצגים שהוצגו בבקשה הינם נכונים וכל התנאים שנקבעו בתקנון זה  .7.5.5

 .במלואם, הזכאי י הסטודנט"י המבקש וע"ובקול הקורא התקיימו ע

המציא למפעל הפיס כל הפרטים והנתונים  -מנהל המיזם הזוכה -המבקש .7.5.6

הכל עד כמה  -בקשר למימוש המיזם הזוכה ולמימון חלקו של המבקש במלגות

 .ובהתאם לדרישתו של מפעל הפיס

 כללי .8
להקדים או לדחות את , בהתאם להודעה שתפורסם, בכל עת, מפעל הפיס רשאי .8.1

הכלולים הוראות ותנאים , ועדיםוכן לשנות מ, המועד האחרון להגשת הבקשות

מפעל הפיס רשאי , כמו כן. הבלעדי על פי שיקול דעתו, בתקנון זה ובקול הקורא

לבטל את המיזם ואת הקול הקורא או חלקים ממנו או לפרסם קול קורא חדש על פי 

 .שיקול דעתו הבלעדי

מפעל הפיס רשאי לדון בבקשה לביצוע שינויים , דלעיל 7.1ק "למרות האמור בס .8.2

מפעל הפיס . משלוח הודעת הזכייהתוגש לאחר ש ככל, י מנהל מיזם"שתוגש ע

הכל בכפוף , מלואה או בחלקה או לדחותהב האמורה תר לבקשהערשאי להי

 .  לאישור דירקטוריון מפעל הפיס

, בגין מיזם זוכה ולהעביר או להמחות או להסב לאחר את זכויותיהמבקש אינו רשאי  .8.3

ניהול ה ,ביצועואינו רשאי להעביר להמחות או להסב לאחר את ה, כולן או חלקן

 . בכתבומראש  הפיס ללא הסכמת מפעל, הזוכה המיזםשל תפעול והו

אף אם , בקשותהמיזמים בגינם יוגשו את כל  זכותאינו מתחייב להפיס מפעל  .8.4

 .זה בתקנוןהמפורטים  הסף תנאיעומדות ב הבקשות

שהוא קרא את הוראות כי המבקש מצהיר  על פי תקנון זה משמעה בקשההגשת  .8.5

היטב ומסכים  ןמבין אותכי הוא ו, המצורף כתב ההתחייבותו הקול הקורא, התקנון

 .לכךבקשר ע מלהעלות כל טענה וכי הוא מנו ןלכל האמור בה
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 .שנהבאותה , לאותו סטודנט מפעל הפיס לא יממן יותר ממלגה אחת ,בכל מקרה .8.6

ובקשר  מיזמים הזוכיםבקשר לבחירת ההנמקה על מפעל הפיס לא תחול כל חובת  .8.7

 .לכמות המלגות שישתתף במימונן

יגברו הוראות , בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים .8.8

 .תקנון זה

 .קורא יפורסם באמצעות אתר האינטרנט של מפעל הפיסהקול ה .8.9

בשפה העברית יומי המתפרסם הודעה בדבר פרסום הקול קורא תפורסם בעיתון  .8.10

 .והערבית

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד ויש לראותו כאילו נכתב גם בלשון  .8.11

 .נקבה

   

 יש להורידו מאתר הגשת הבקשות . כתב התחייבות של המבקש -'נספח א***

 


