מלגות לעובדי ציבור  -מלגות לימודים לעובדי מדינה
עובדי מדינה ורשויות מקומיות שמעוניינים בלימודים אקדמיים זכאים לקבל מלגות לימוד .הטבות
אלה באות לסייע לעובדי הציבור להשקיע בלימודים וכך להתקדם מקצועית ולקבל העלאה בשכר.

מלגות לעובדי מדינה ורשויות מקומיות
נותנים למדינה ומקבלים בחזרה
עובדים מדינה בישראל פועלים במסגרות שונות בהן משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות וחברות
ציבוריות כמו חברת החשמל או רשות שדות התעופה .לעובדים אלו יש חשיבות רבה לפעילות
המדינה ולצמיחתה ומסיבה זו משקיעים רבות בקידום המקצועי שלהם ובהשכלתם .במסגרות רבות
בשירות הציבורי ,תואר אקדמי יכול לסייע לעובדים להתקדם לתפקידים בכירים יותר ,מה שכמובן
פותח בפניהם אפשרות לקבלת שכר גבוה יותר .דירוג שכר האקדמאים לעובדי מדינה יכול להוסיף
עד אלפי שקלים לשכר בכל חודש.
מאחר ומדובר באנשים עובדים שאינם יכולים ברוב המקרים ללמוד בתכנית לימודים רגילה ,עורכים
עבורם תכניות מיוחדות שמרוכזות ביום לימודים אחד במהלך השבוע .בנוסף ,מציעים לעובדי
המדינה מלגות שונות ,כדי לסייע להם לממן את שכר הלימוד.
כך ,למשל ,לפי הנחיות משרד הפנים ,עובדים ברשויות מקומיות זכאים להנחה בלימודים אקדמיים,
דרך השתתפות הרשות בתשלום שכר הלימוד שלהם .מדובר במסלולים לתואר ראשון או לתואר שני,
בתחומים רלבנטיים לתחום העיסוק בלבד ,וכאלו שנוגעים לכישורים מהותיים לעובדים במסגרת מילוי
תפקידם .תכניות הלימוד שמקנות מלגות מתקיימות הן באוניברסיטאות והן במכללות אקדמיות
ברחבי הארץ .במרבית המקרים ,גובה המלגות נקבע על ידי וועדות של הרשות המקומית ,בהתאם
לתפקידים אליהם מיועדים הסטודנטים.
הנה כמה מהמלגות שמוצעות לעובדי מדינה:
לתשומת לבכם ,תנאי המלגות עשויים להשתנות מעת לעת .אנו ממליצים לפנות למוסדות הלימוד כדי
לקבל את הפרטים המדויקים ביותר לגבי המלגות וקבלתן.
מלגות ללימודי שלטון מקומי :בבית הספר לשלטון מקומי של האוניברסיטה הפתוחה מאפשרים
לעובדי רשויות מקומיות ללמוד בתכנית לימודי מדעי החברה והרוח ,יחד עם תכנית תעודה בשלטון

מקומי .הסטודנטים מקבלים מלגה בגובה של כ  4,400 -שקלים לשנה .קבלת מענק זה ,שניתן
בשיתוף עם מפעל הפיס ,מותנית בהשתתפות ב  60 -שעות של פעילות התנדבותית.
בנוסף ,מעניקה האוניברסיטה הפתוחה מלגה של כ  1,000 -שקלים נוספים לסטודנטים שהם עובדי
רשות מקומית או תאגיד שלטון מקומי .מוסד הלימוד גם מספק מלגות נוספות ,בהתאם למצב כלכלי,
מצב משפחתו והיקף המשרה כמו גם מלגות הצטיינות.
מלגות מינהל ציבורי :במספר מוסדות לימוד בארץ ,מתקיימות תכניות לימודי מנהל ומדיניות ציבורית
ותואר שני במנהל ציבורי ,שמותאמות במיוחד לעובדי מדינה .בין המוסדות הללו ניתן למצוא את
האוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת בן גוריון ,אוניברסיטת חיפה מכללת בית ברל ,מכללת גליל
מערבי ,מכללת ספיר ,המרכז הבינתחומי הרצליה ואוניברסיטת תל אביב .גובה המלגה משתנה בין
המוסדות.
מלגת תכנית "האקדמיה לעובדים" :תכנית זו מתקיימת בחסות הסתדרות המעו"ף ,ומאפשרת
לחבריה שלא למדו בעבר במסגרת לימודים אקדמיים להשתתף במסלול לימודי מדעי המדינה
באוניברסיטת בר אילן .התכנית כוללת גם מכינה ייעודית שמטרתה להכין את העובדים לאקדמיה.
הסטודנטים במסלול זה מקבלים מלגה בגובה של כ  3,000 -שקלים לשנה ,ובסך הכל כ 9,000 -
שקלים לתואר כולו.
מלגת קרן הדרים :קרן הדרים לקידום עובדי מדינה מעניקה מלגות לעובדי רשויות מקומיות ואיגודי
הערים לשירותי הצלה וכבאות .המלגה ניתנת לעובדים בעיריות ובמועצות מקומיות בכ  11 -רשויות
מקומיות ,ביניהן בבאר שבע ,ברחובות ,בכרמיאל ,בראשון לציון ,באזור ,ובכפר תבור .מלגות אלה
ניתנות הן לתואר ראשון והן כמלגות לתואר שני ,במוסדות המוכרים על ידי המל"ג .גובה ההטבה הוא
עד  5,000שקלים בערך לשנה אקדמית.
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