
 2019לשנת  מלגות מועצה אזורית בני שמעון
 
 

 מועצה אזורית בני שמעון תומכת ומעניקה מלגות לתושביה בתחומים שונים.
 .31.6.19 :מועדי הגשת בקשות למלגות

 
 

 מלגות ספורטאים מצטיינים
 

 קריטריונים לקבלה:

 ספורט אישי

 .מחוזיתמקום ראשון עד שלישי באליפות 

 יפות ארצית.מקום ראשון עד חמישי באל

 יותע"י רשו המוכרים ומתוקצבים איגוד /התאחדות ע"יוהיא מאורגנת ומוכרת   האליפות התקיימה בעונה האחרונה
 הספורט בארץ.

 

 ספורט קבוצתי

 כהכנה לנבחרת ישראל. מחוזיתספורטאי המוזמן לנבחרת ישראל או נבחרת 

 שחקן בליגה הראשונה בישראל.

  

 נדרש: 

 ות זו.שהתקבלו עבור פעיל להגיש רשימה תמיכות

 להגיש רשימת הוצאות בפועל )על מנת לקבוע גובה המלגה(.

  

 מגבלות:

ציג שיפור ברמה הארצית על מנת לקבל מלגה בשנה לה ת/לאחר שלוש שנות קבלת מלגה ברציפות חייב הספורטאי
  הרביעית.

אך מגלה רצינות התמדה ומסירות לאורך  לספורטאי אשר אינו עומד בתנאי הסף של המלגה אחתבכל שנה תוענק מלגה 
 ענף הספורט בו הוא עוסק.שנים ב

  

 .הספורטאי/תי על פי הישגוקביעת סכום המלגה: סכום המלגה יקבע כחלק מההוצאות בפועל 

 הגשה:

 yosi@bns.org.ilדוא"ל : ב

 8532400חוגים, מ.א. בני שמעון בדואר: עבור יוסי טוביאנה, מחלקת ספורט ו

 08991170:  לבירורים טלפון

 

mailto:yosi@bns.org.il


 בתחומי האמנויות מלגות הצטיינות לנוער
 

ת אמנו –המועצה האזורית "בני שמעון" החליטה להעניק מדי שנה מלגות הצטיינות לבני נוער בתחומי האמנויות 
 פלסטית, מחול, דרמה ומוזיקה.

 
 קריטריונים לקבלה:
י"ב, עוסקים בתחום האמנות –בי המועצה בשנה האחרונה, הלומדים בכיתות ז'נערים ונערות תושהמלגות תוענקנה ל

השתתפות בתערוכות, פעילות בתזמורת או חברות בלהקה  שלוש שנים לפחות ויכולים להצביע על הישגים מוכרים:
 מוכרת.

 
  ש:נדר

 תפות בתערוכה, בתזמורת וכיוצ"ב.לבקשת המלגה יש לצרף המלצות ואישורים על ההישגים כגון אישור השת
 

 85325יזהר בן נחום, קיבוץ בית קמה, ד.נ. הנגב עבור  הגשה:
 6015322-052טלפון :  .יזהר בן נחום – nnahum@beitkama.org.ilbeבדוא"ל : 

 
 
 

 גות לתלמידים מחונניםלמ
 

 .ע"טבשנת הלימודים תש מצטיינים/מחונניםלתלמידים  תעניק מלגות  שמעון האזורית בני המועצה
 

 בחוגולומדים בפועל  מבחנים אוניברסיטאיים ,מכון סאלד מיון שונים:  מבחני מיועדת לתלמידים אשר עברו המלגה
 .* או בתוכניות שונות לנוער שוחר מדע בשנת הלימודים תשע"טלמחוננים

 
מחוננים שבוע לא תינתן מלגה לילדים הלומדים במעוף במסגרת הבוקר או כאלו שלומדים בכיתת  - בניגוד לשנים עברו *

 וזכאים להסעות מהמועצה מלא
 

 הגשה:
 עליזהיש להפנות ל בקשות

 שמעון-בני.א. מ - מחלקת החינוך
 .aliza@bns.org.ilדוא"ל   9117389-08פקס 

 
 :יש לצרף  לבקשה

 .בחוג למחוננים/מצטיינים התלמידלימודים מהמוסד בו לומד  אישור  •

 "ל.שכעל גובה  קבלה  •

  מכתב בקשה  •

 המלצת ביה"ס למתן המלגה. •
 

 31.6.19 :להגשת הבקשות מועד אחרון
 
 
 

 מבוגריםלגות יצירה למ
 

 תעניק מדי שנה מלגות יצירה ליוצרים מתושביההאזורית בני שמעון המועצה 
 

 קריטריונים לקבלה:
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מחזאות, בתחומי  שירה, פרוזה, בלטריסטיקה,, התחומי הספרותשל ספרים )ב לאור נועדו להשתתפות בהוצאהת ומלגה
( במקומות ציור/פיסול/צילום, רישומים)תערוכות ( להצגת טציה והאומנות, הדוקומנהספרותי וההיסטורי המחקר
 .ולהפקת סרט קולנוע, ציבוריים

 
 נדרש: 

 יש למלא שאלון לקבלת המלגה 
 יש לצרף מכתב לוועדה המסביר את פועלו של האמן והישגיו

ו של גלריה המוכנה להציג שלושה עותקים של היצירה ואישור של מו"ל על נכונותו להוציא את היצירה איש לצרף 
 ה.תערוכ

 
 מגבלות:

 יוצר שקיבל מלגה יוכל להגיש בקשה לקבלת מלגה נוספת לא לפני השנה הרביעית לאחר שנת קבלת המלגה הקודמת.
 לגה ליוצר אחד יותר משלוש פעמים.מלא תחולק 

 על מקבלי המלגות לאזכר את המועצה בעת פרסום היצירה והצגתה.
 רים כלשהיא ולתערוכות שנמצא מקום ציבורי להצגתן.שהוצאתן לאור על ידי הוצאת ספ הסכום ינתן ליצירות

 
  הגשה:

 050-6414792. טלפון: 85300מ.א. בני שמעון , רותי ברקוביץ עבור
 ruthy@bns.org.ilדוא"ל: 

 
 
 

 מלגות מעורבות חברתית לנוער
 

 החברה. ןלמע י"ב אשר פועלים –המועצה מעניקה מדי שנה מלגות לנערים בכיתות י 
 

 קריטריונים לקבלה:
 י"ב מיישובי המועצה, אשר פעלו והצטיינו באחד התחומים הבאים : –המלגות יוענקו לבני נוער בכיתות ז' 

 חונכות, הדרכה, מנהיגות, חירום והצלה, יזמות חברתית ואיכות הסביבה.
 

 :נדרש
 יש למלא שאלון לקבלת המלגה.

 ועלו של הנער והישגיו.עדה המסביר את פיש לצרף מכתב לוו
 יש לצרף מכתב המלצה ממקום ההתנדבות.

 
 מגבלות:

 שעות חודשיות לפחות במשך שנה שלמה ) גם אם בתחומים שונים (. 8משך פעילות ורציפותה: 
 

 :הגשה
 9915826מנהלת יחידת הנוער.  טלפון:  –עפרה שיר לביא בדואר: 
 ofras@bns.org.ilדוא"ל : 
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