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 תכנית מלגות

 קרן גרוס -אתגר

משירות צבאי סדיר או שירות  השחרורשנים מיום  5מלגת אתגר ניתנת לבוגרי שירות צבאי/לאומי/אזרחי עד 

בשיתוף עמותות, בתי ספר , ת מגוון פרויקטים קהילתיים בתחומי חינוך ורווחההתכנית כולל•   .   ילאומי/אזרח

 שעות פעילות 3-יתקבלו לתכנית יתבקשו לבצע כשסטודנטים •   זים קהילתיים ברחבי חיפה והאזור.   ומרכ

למלגת  אחד הקריטריונים לזכאות   •   ש"ח. 5,500, עבור מלגה על סך שעות פעילות בשנת לימודים( 70)בשבוע 

 .ח הוא שירות שנמשך לפחות שנתיים"ש 5,500

 

 :יש לעמוד בקריטריונים הבאים

  שנים מיום השחרור משירות חובה  5חוק )כולל שירות לאומי/אזרחי( שטרם מלאו חייל/ת משוחרר/ת עפ"י

 .)ביום הגשת הבקשה(

  ש"ח מסך הפיקדון, עד ליום הגשת הבקשה 8,000ניצלת לפחות. 

 שעות שבועיות באוניברסיטת חיפה 12מן המניין הלומד/ת לפחות  סטודנט/ית. 

  (ן אייסף, אימפקט, מפעל הפיס, וכד'ש"ח )קר 8,000סטודנט/ית אשר לא מקבל/ת סיוע נוסף העולה על. 

 .)סטודנט/ית אשר לימודיו לא ממומנים ע"י גורם אחר )כולל מקום העבודה של ההורים 

 

  תגר":פירוט הפרויקטים בתכנית "א

 חיפה-עמותת אק"ים

העמותה פועלת למען שיפור איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובני משפחותיהם. 

העמותה מספקת מגוון שירותים בתחומי החינוך, התעסוקה, החברה והדיור בחיפה רבתי. העמותה מפעילה 

 +.21לגילאי ום מערך דיור ענף, מועדון חברתי, בי"ס לחינוך מיוחד ומרכז י

הפעילות בעמותה כוללת ליווי אישי או קבוצתי של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, במסגרת הוסטל או 

 .ש: גמיש(-, ו20:00-16:00ה': -דירות בקהילה, ביישובים: חיפה, קריות, טירת כרמל. ניתן לפעול כל השבוע )א

 http://www.akim.org.il/index.php/haifaאתר העמותה: 

 

 בית האבות הספרדי

דיירים. הפעילות בבית  400-ומונה כ בית אבות "בית אברהם" הוא אחד מבתי האבות הגדולים באזור חיפה

לקבוצת הובלת פעילות חברתית האבות מגוונת ויכולה לכלול הפגת בדידות ומפגש פרטני קבוע עם דייר/ת, 

 רפואי(. -דיירים, ואף סיוע לאנשי המקצוע בהתאם לתחום הלימודים של הסטודנט/ית )בדגש על פרא

 sfaradi.co.il-https://www.baאתר בית האבות: 

 

http://www.akim.org.il/index.php/haifa
https://www.ba-sfaradi.co.il/
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 בית שבתי לוי

בנסיבות קשות,  מרכזהגיעו ל קות וילדים. הילדיםתינו 60-חוסים כ מרכז. ב7עד גיל מרכז חירום לתינוקות וילדים 

והתעללות פיזית ורגשית,  רובם מכוח החלטת בית משפט. ילדים אלה נולדו בריאים, אבל כתוצאה מהזנחה

 . סטודנטים יוכלו להשתלב בעבודה קבוצתיתמענה משמעותיקשיים הזקוקים ל םבתחילת חייהם, נוצרו אצל

)גם אם  רצופים חודשים 7לפחות בסיס חודשי. נדרשת התחייבות לפעול במקום. ניתנת הדרכה קבועה, על 

  מסיימים את שעות המלגה קודם לכן(.

 http://www.shabtailevi.orgאתר העמותה: 

 

 גן הילד

ים מיוחדים ובני עם צרכמרכז חברתי, חווייתי לשעות הפנאי וסופי השבוע לילדים, לנוער ולמתבגרים 

מגיעים אליו סביבה חברתית חמה, לקדמם באמצעות פעילויות העשרה ל"גן הילד" להעניק  מטרת .משפחותיהם

יחודו של "גן הילד" בשימת י .איכותיות, ללמדם כישורי חיים ולאפשר להוריהם פסק זמן מעול הטיפול בילדיהם

הגיל הצעירה ביותר, תוך שאיפה להקניית כישורי  החל מקבוצת ,הדגש על מיומנויות חברתיות ברמת הקבוצה

 .חיים וכישורים חברתיים שיסייעו בידם להגיע לעצמאות תפקודית

 http://ganhayeled.org.ilאתר העמותה: 

 

 עמותת שילה

, בבית ובקהילה, כאשר תפיסת המוצא שילה מפעילה בחיפה ובקריות מערך שירותים נרחב עבור אזרחים וותיקים

בכדי לתת . היא כי הבית, הקהילה והשכונה המוכרת הם המקום הטוב ביותר לאדם, כל עוד הוא מעוניין בכך

מענה לבעיית הבדידות הייחודית של קשישים בקהילה, שילה החלה להפעיל פרויקטים חברתיים שונים שמטרתם 

דורי יקל על בעיית הבדידות ויצמצם את -ץ, מתוך הבנה שהחיבור הביןלקרב בין הדור הצעיר לדור הוותיק באר

. פרויקטים שסטודנטים/ות יכולים לקחת בהם חלק: "חיות וחברים", "סל"ב", הפער ההולך וגדל בין הדורות

 "סיפורי סבתא".

 https://www.shilo.co.ilאתר העמותה: 

 

 באק-ר התיכון ליאוהספ-בית

המתקשים בלימודיהם, כלכלי( -)ממשפחות עם אתגר חברתיבדגש לימודי של בני נוער ליווי  אישי או קבוצתי 

הצהריים בשעות כרמל צרפתי,  תנושכבאק, ב-ם בתיכון ליאולבגרויות. הפרויקט מתקייותגבור לצורך הכנה 

על העברת חומרי לימוד ועזר וות המקצועי אמון ואחה"צ. נדרשת ידיעה של שני מקצועות לימוד לפחות )הצ

של אישי הקשר ות בינאישיות גבוהות ומשמעות רבה ניתנת ליצירת הלסטודנט/ית(. הפרויקט דורש יכול

נוסף למתן ב -. ייתכן מצב שהסטודנט יתבקששל התלמיד קשייוומתן תשומת לב גם לעם התלמיד, הסטודנט/ית 

היריעה, ויראה את התלמיד ומצוקותיו הלימודיות באופן הוליסטי מלא, ויסייע להרחיב את  -הסיוע במקצוע מסוים

 .הוא נתקל ים נוספים בהםשיבקלו ככל שניתן 

 school-https://www.leobaeck.org.il/highאתר בית הספר התיכון: 

http://www.shabtailevi.org/
http://ganhayeled.org.il/
https://www.shilo.co.il/
https://www.leobaeck.org.il/high-school

