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סטודנטים יקרים,

ראשית, אני מבקש לאחל לכל אחת ואחד מכם – שנת לימודים פורייה, והצלחה 
רבה במבחנים. 

אתם, האקדמאים של מעלה אדומים, מסמלים את הפוטנציאל האדיר של 
העיר שלנו, תורמים לחיזוק החוסן הקהילתי, משתלבים בעשייה העירונית 

ומחזקים את תדמית העיר כעיר צעירה ותוססת. אתם מובילי, מנהיגי, חוקרי 
ומדעני המחר!

מעלה אדומים היא העיר הראשונה בישראל שיצרה תיק שכל כולו מוקדש 
לסטודנטים! 

התיק נוצר ביוזמתה של חברת מועצת העיר, מעין מור, מתוך תפיסה 
ששואפת לקדם את אוכלוסיית הסטודנטים ולהעניק לכם מענה ושירותים 

ברמה המוניציפלית. 

מאז שהפקדתי את תיק האקדמיה והסטודנטים בידיה של מעין מור התבצעה 
מהפכה של ממש בעיר. יחד אנו פועלים רבות בתחום האקדמיה והסטודנטים, 

על מנת לתת לכם את כל הכלים להצליח, להקל עליכם בתקופת מבחנים 
ולאפשר לכם ליהנות מתרבות איכותית בין הסמסטרים.

בימים אלה אנו מקימים את מרכז הצעירים של מעלה אדומים, המיועד 
לצעירים בגילאי 18-35 וייתן הכוונה והשמה תעסוקתית, ייעוץ וסיוע בלימודים 

אקדמאיים, ייזום פעילויות תרבות בשעות הפנאי ועוד.

אני רואה בכל אחת ואחד מכם שגרירים נאמנים של עירנו, ואני קורא לכם 
לבנות את ביתכם במעלה אדומים, לתרום מהידע והאנרגיות שלכם לקהילת 

מעלה אדומים ולהיות מעורבים בעשייה העירונית.  

אני מזמין אתכם להצטרף למהפכה ולקחת בה חלק. 

מאחל לכם המשך עשייה והצלחה בלימודים, תנופה והנאה בכל מעשיכם.

שלכם ולמענכם,

בני כשריאל
ראש העיר
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   "כדי להגשים חלום אחד קטן,
יש צורך במליון חולמים שלא עוצמים את עיניהם"

חברים וחברות יקרים, 

אני גאה ומתרגשת לכתוב את המילים הראשונות של חוברת הסטודנטים 
הראשונה שלנו! לראשונה במעלה אדומים )ואולי בכלל בישראל( אנו מפיקים 

חוברת שכל כולה סטודנטים. בחוברת זו תוכלו למצוא מידע אודות השירותים, 
ההטבות והפרויקטים אשר מוצעים לסטודנטים בעיר.

עבורי הפקת חוברת זו היא מרגשת במיוחד, היא חלון הראווה שמציג פירות של 
עבודה קשה ומאומצת בארבע השנים האחרונות בהן אני מחזיקה את התיק. 

אני שמחה שנפלה בחלקי הזכות לשים בפעם הראשונה את ציבור הסטודנטים 
במעלה אדומים על המפה.

במסגרת תיק האקדמיה והסטודנטים בנינו חזון ששואף להביא למעלה אדומים 
מוסד אקדמי אשר יאפשר לצעירים המעוניינים בכך ללמוד בתוך העיר מבלי 
לצאת החוצה. מדובר במשימה מאתגרת. עם סבלנות והתמדה נצליח להפוך 

אותה לאפשרית. כמו כן, פיתחנו שירותים לטובת סטודנטים בעיר כמו גם 
פתיחת הספרייה עד השעות המאוחרות של הלילה, גיוס הטבות לסטודנטים 

במגוון עסקים בעיר, הקמת קבוצת מנהיגות סטודנטיאלית בעיר, פתיחת קבוצת 
פייסבוק, פתיחת מודל האו"ם, מלגות ועוד שירותים רבים וטובים עליהם תוכלו 

לקרוא בהמשך החוברת.

בהזדמנות זו אני מבקשת להודות לראש העיר, מר בני כשריאל, ולממלא מקומו, 
גיא יפרח, ששמו את ציבור הסטודנטים על המפה, על התמיכה, הגיבוי, הליווי 
ושיתוף הפעולה לכל אורך הדרך. גאווה גדולה להיות העיר הראשונה בישראל 
שהקימה תיק אקדמיה וסטודנטים רווי בעשייה, פרויקטים, שירותים ואירועים.

אני מזמינה אתכם לקחת חלק בעשייה ולהצטרף לקבוצת "סטודנטים בעיר!" - 
קבוצת מנהיגות סטודנטיאלית שעושה ופועלת למען הסטודנטים בעיר. 

כאן בשבילכם, 

עם הרבה מקום בלב!  

מעין מור
חברת מועצת העיר

מחזיקת תיק אקדמיה וסטודנטים
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קבוצת פייסבוק המיועדת 
לסטודנטים תושבי מעלה 

אדומים. בקבוצה חברים למעלה 
מ- 2,000 סטודנטים.

בקבוצה יכולים הסטודנטים לקבל עדכונים שוטפים 
אודות השירותים השונים, לשאול שאלות, להתייעץ, 

להציף צרכים ורעיונות חדשים.

קבוצת פייסבוק   
           לסטודנטים!

עדין לא הצטרפתם? 
חפשו בפייסבוק:

"סטודנטים וסטודנטיות 
מעלה אדומים" 
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במעלה אדומים מועסקים היום סטודנטים במקומות בהם 
הועסקו בעבר חברות כוח אדם. כמו כן, בקבוצת הפייסבוק 

יש מאגר משרות ענק של מקומות תעסוקה המתאימים 
לסטודנטים. מאגר זה מתעדכן כל הזמן וכדאי מאוד לעקוב. 

מקורות תעסוקה לסטודנטים

מאגר מורים פרטיים ומחליפים בבתי ספר בעיר

אנו מזמינים אתכם להיות חלק ממאגר המורים הגדול של 
מעלה אדומים.

מאגר זה ירכז את הנתונים של כל מי שעושה שיעורים פרטיים 
במעלה אדומים וישלח למנהלי בתי ספר בעיר. מנהלים שימצאו 
אתכם מתאימים לצרכים שלהם, יצרו עמכם קשר ויסכמו אתכם 

על אופי ותנאי ההעסקה. העבודה היא בבתי הספר במעלה 
אדומים ומתאימה לסטודנטים ואקדמאים. 

ההצטרפות למאגר 
באמצעות הטופס 

הייעודי הנמצא 
בקבוצת הפייסבוק. 
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מודל האו"ם
Here We Come

מודל האו"ם הוא פרויקט בינלאומי ויוקרתי, במסגרתו 
צעירים וסטודנטים מהארץ והעולם נפגשים, דנים נהנים 

ומדמים פעילות מוסדות בינלאומיים שונים. מועדוני מודל 
האו"ם פועלים במוסדות יוקרתיים בכל העולם ומהווים 
פלטפורמה מרכזית לדיפלומטיה והמנהיגות של המחר!
מעלה אדומים היא העיר הראשונה בישראל שפותחת 

מועדון עצמאי!
המפגשים מתקיימים אחת לשבוע בימי חמישי

בין השעות 18.00 ל 20.30 
במסגרת הפרויקט המשתתפים מדמים את הדיונים 

באו"ם, רוכשים מיומנויות חשובות כמו עמידה מול קהל, 
אומנות השכנוע, ניהול משא ומתן, שיפור השפה האנגלית, 

משתתפים כנסים בארץ ובעולם ובסוף השנה יקבלו 
תעודה מטעם משרד החוץ. 
התכנית ממומנת באופן מלא

על ידי העירייה! 
לפרטים והצטרפות, 

שי שבו: 050-5357791
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לימודמרחבי

פרויקט הדגל העירוני למען הסטודנטים. במסגרת פרויקט 
זה, הספריה העירונית השלום ע"ש בני ציון פותחת את 

שעריה מידי יום עד חצות! מרחבי הלימוד מאפשרים 
לסטודנטים מרחב למידה שקט, אינטרנט אלחוטי, 
מדפסת, מכונת צילום ופינת קפה ללא כל תשלום.

יש לציין ששירותי הצילום וההדפסה חינם, ניתנים רק 
בשעות בהן הספריה סגורה לקהל הרחב.

חוץ מאשר הספריה העירונית, גם קפית באגם מזמינה את 
הסטודנטים ללמוד אצלם בתקופת הבחינות מידי יום עד 

השעה 16.00 וליהנות
,VIP מישיבה בחדר ה

אינטרנט אלחוטי וקפה
ב-5 ש"ח.

שעות פעילות
כל השנה

ימי חמישי 16:00-23:30
בתקופת בחינות

ימים א-ה 16:00-00:00

7



"סטודנטים בעיר!" היא קבוצת מנהיגות סטודנטיאלית 
הפועלת בהתנדבות למען הסטודנטים במעלה אדומים. 

הקבוצה מורכבת מסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה 
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גבוהה בסביבה. קבוצה זו לוקחת חלק פעיל ומשמעותי 
בכלל העשייה שיש בעיר למען הסטודנטים ומסייעת 

באיתור צרכים, ארגון פעילויות ואירועים, פרסום וכיו"ב.

מעוניינים להצטרף?
כתבו למעין -

 maayan@mam.org.il
כדאי לכם.

כייף איתנו :( 
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כרטיס
בעירסטודנט

כל סטודנט תושב העיר, זכאי להפיק חינם כרטיס 'סטודנט 
בעיר!'. הכרטיס מקנה מגוון רחב של הטבות והנחות 

אטרקטיביות במיוחד, בבתי עסק בעיר, בשירותים עירוניים 
ובאירועי הסטודנטים בעיר. מעבר להטבה משמעותית 

לסטודנט, מטרתו של הפרויקט הינה לעודד צריכה מצד 
הסטודנטים בעסקים מקומיים בדגש על מקומות בילוי.
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 maayan@mam.org.il להצטרפות
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תרבותאירועי
מאז שיש במעלה אדומים תיק שמוקדש לסטודנטים, ערכנו 
מגוון אירועי תרבות ופנאי אשר הותאמו לקהל הסטודנטים 
בעיר. הבאנו את מיטב האומנים - חן מזרחי, אבי נוסבאום, 
אריק ברמן, מאור כהן, בית הבובות, ישראל קטורזה, אדיר 

מילר, עידן עמדי ועוד.. ערכנו הדלקת נרות חגיגית עם 
סדנת אלכוהול וים של קינוחים וחגגנו במסיבת בריכה עם 

על האש חופשי. 
אנו מקפידים להמשיך לערוך אירועים לסטודנטים וממש 

כדאי לעקוב ולהגיע!
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מידע על הטבת מס    
   לאקדמאים

נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין תואר ראשון)זכות(
שווי נקודת זיכוי הוא 2,580 ש"ח לשנה ו209 ש"ח לחודש.

נקודת הזיכוי מגיעה למי שסיים את לימודי התואר משנת 2014 
ואילך, הזכאות תקפה למשך שנה אחת בלבד, במהלך שנת המס 

שלאחר השנה שבה הסתיימו הלימודים או בשנה שלאחריה.
במקצועות המחייבים התמחות, יכול העובד לבחור אם לנצל את 
ההטבה בשנת המס שלאחר סיום התואר או להמתין ולנצל את 
ההטבה בשנת המס שלאחר סיום ההתמחות, בהתאם לתנאים 

המפורטים בהמשך.

נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין תואר שני)זכות(
שווי ההטבה הוא 1,290 ש"ח לשנה ו-107.5 ש"ח לחודש.

נקודת הזיכוי מגיעה למי שסיים את לימודי התואר בשנת 2014 או 
מאוחר יותר, זכאי להטבה במשך שנה אחת והוא יוכל לבחור אם 
לנצל אותה בשנת המס שלאחר השנה שבה סיים את לימודיו או 

בשנה שלאחריה.
במקצועות המחייבים התמחות, יכול העובד לבחור אם לנצל את 
ההטבה בשנת המס שלאחר סיום התואר או להמתין ולנצל את 
ההטבה בשנת המס שלאחר סיום ההתמחות, בהתאם לתנאים.
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מלגות

מלגת פר"ח
גם מעורבות חברתית וגם 10,000 ש"ח מלגת לימודים

השנה הגדלנו את גובה המלגה והיא עומדת כעת על 10,000 ש"ח!
המלגה תינתן בתמורה להתנדבות שנתית בת 140 שעות הכוללת 

חונכות אישית או קבוצתית. ההרשמה לפרויקט מתבצעת בחודשים 
אוגוסט - ספטמבר

סחלב סטודנטים חוברים לבתי ספר ולגני ילדים
במסגרת מלגה זו, תינתן לסטודנטים מלגה בסך 60% משכר הלימוד 

הבסיסי, בתמורה ל113 שעות התנדבות בשנה. 
ההרשמה לפרויקט מתבצעת בחודשים יולי - אוגוסט

www.perach.org.il :לפרטים

www.sachlav-edu.co.il :לפרטים
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סטודנטים למען אזרחים ותיקים
במסגרת התכנית, מגיעים הסטודנטים למרכזי היום לקשיש 

ומעבירים פעילות שבועית. היקף ההתנדבות עומד על 130 שעות 
בשנה, עליהן תקבלו מלגה בסך 5,600 ש"ח מהמשרד לשוויון חברתי.

מאגר המלגות של התאחדות הסטודנטים הארצית
כל המלגות הקיימות בישראל, הן אלה שדורשות מעורבות חברתית 

והן אלה שלאו, מופיעות באתר התאחדות הסטודנטים עם מנוע 
חיפוש קל וידידותי. מומלץ להיכנס לחפש שם מלגה המתאימה לכם. 

ממדים ללימודים
תכנית חדשה המעניקה סיוע ללימודי תואר אקדמי או מקצוע 
לחיילים משוחררים. התכנית נועדה לעודד ולאפשר לחיילים 

משוחררים ללמוד תואר אקדמי או מקצוע ובכך לרכוש השכלה או 
מיומנויות, שיסייעו להם להשתלב באופן מיטבי בחיים האזרחיים.
התכנית מעניקה מימון של שני שליש משכר הלימוד )עד 6,753 

ש"ח(  השנתי באוניברסיטאות בכל שנה, למשך 3 שנות לימוד,לימודי 
הנדסה ורפואה, ימומנו למשך 4 שנות לימוד. לימודי תואר שני 

ימומנו למשך 2 שנות לימוד. 

www.nuis.co.il :לפרטים

לפרטים נוספים היחידה להכוונת חיילים משוחררים 
www.hachvana.mod.gov.il

www.nuis.co.il/מלגות לפרטים:
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