
 

 

 

 פמועצה לשנת תש"העל מלגות  מידע דף

 

 ים יקרים,ות ושותפשותפ

 מסלולים:לשני גם השנה מחלקת המועצה מלגות לסטודנטים, כאשר הן מחולקות 

 .₪ 0111על סך  המסלול הראשון הוא מלגת מועצה

 , ₪ 010111על סך  מלגת מעורבות בקהילה המסלול השני הוא

 שעות. 031היקף פעילות של התנדבות במותנית ב אשר

 שימו לב כי לכל מסלול מלגה זמני סיום הגשה שונים.

 הוא לשירותכם ולשימושכם, ונשמח שתפיצו הלאה.  עלון המידע

 

 לפרטים נוספים:

 tzeirim@m-yehuda.org.il / 10-5599377 :מרכז צעירים

 10-55999539 קהילהמזכירות אגף חברה ו

 

 בברכה,

 מרכז הצעירים של מטה יהודה

 

 

 

 

 

 



 

 

 שקלים 11100על סך מועצה  . מלגת0

אחת הלקדם ולעודד את תושבי המועצה ללימודים גבוהים, זו השנה  בהמשך למדיניות המועצה
 וסטודנטיות לסטודנטים 00111₪בה תעניק המועצה האזורית מטה יהודה מלגות על סך עשרה 

 לפי ההנחיות הבאות: ,תש"פלשנת הלימודים  תושבי המועצה,

 זכאות למלגה:
 שון, שני, שלישי ולימודי הנדסאיםלתואר רא הלומדיםסטודנטים במסלול אקדמי  .0
 טים במסלול ללימודי הכשרה ותעודהסטודנ .2
 ת הוראהדדנטים במסלול אקדמי הלומדים לתעוסטו .3

 קריטריונים נדרשים:

  תש"פסטודנט/ית מן המניין בשנת הלימודים 

  משרד  ע"י המפוקחים / (המל"ג )המועצה להשכלה גבוההע"י המוכרים לימודים במוסדות
 ממשלתי

  בכפוף להצגת -( עדכני נכון למועד סיום ההגשה₪ ) 6,111גובה שכר לימוד שנתי העולה על 
 ר לימודאישור לימודים ואישור גובה שכ

  מופיעה הכתובת( בכפוף להצגת תעודת זהות וספח )החלק שבו -מגורים במועצה 

 /ת חשבון בנק אישי )לא בנק הדואר(בעל 

 לימודים בארץ בלבד 

 אישורים וטפסים נדרשים:

 תש"פלשנת הלימודים  –סד האקדמי אישור לימודים חתום מטעם המו 

 תש"פלשנת הלימודים  –חתום מטעם המוסד האקדמי  אישור שכר לימוד 

  החלק שבו מופיעה הכתובת( ספח+  ת.זצילום( 

 אופן ההגשה:

 אפליקציה.דרך ה אוטופס האינטרנטי לכל המסמכים הרלוונטיים  יש לצרף את 

  לקובץ את האישורים יש לסרוקpdf או jpg.0 לצורך צירופם לטופס הבקשה 

 כנדרש ובזמןלמלא את טופס הבקשה  יש להקפיד. 

  התהליך לכתובת המייל אשר הוזנה בטופס סיום ויש לוודא קבלת אישור הגשה
 ההרשמה.

 .לא תתאפשר הגשת בקשה למלגה לאחר התאריך הנקוב 

 מועד אחרון להגשה:

 בשבט תש"פ 'יום שישי ה 70.10.0101

 באמצעות הקישור hehuda.org.il-www.mהגשת הבקשה למלגה תתבצע דרך אתר המועצה 
  .אותה ניתן להוריד בחינם -ד לכך0 או דרך אפליקציית המועצההמיוע
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  בשיתוף עם מפעל הפיס מעורבות בקהילה מלגת. 0

זו  ללימודים גבוהים ולתרומה לקהילה,בהמשך למדיניות המועצה לקדם ולעודד את תושבי המועצה 
זו השנה  .לסטודנטים נבחריםמלגה בה תעניק המועצה האזורית מטה יהודה  חמישיתההשנה 

סטודנטים  21 -בה מקיימת המועצה שיתוף פעולה עם מפעל הפיס וגם השנה תוענק ל השלישית
  "פ.לשנת הלימודים תש ש"ח 010111מלגה על סך של  תושבי המועצה

 בפירוט באתר המועצה.  לקרואניתן  עליהןמשימות התנדבות ברחבי המועצה,  21קיימות 
 יש לפעול לפי ההנחיות הבאות:להגשת המלגה, 

 
 זכאות למלגה:

 תש"פת מן המניין בשנת הלימודים סטודנט/י 

 ג"המל י"ע המוכרים הוראה לתעודת או( שלישי/ שני/  ראשון) אקדמי לתואר לימודים- 

 המוכרים הנדסאי לתעודת לימודים או, ידה על המוכר ובמוסד, גבוהה להשכלה המועצה

 ( העבודה במשרד טכנולוגית להכשרה הממשלתי המכון) ט"מה ידי על

  בכפוף  -)עדכני נכון למועד סיום ההגשה( ₪  0,111גובה שכר לימוד שנתי העולה על
 אישור לימודים ואישור גובה שכ"ל להצגת

  מופיעה הכתובת(חובה! בכפוף להצגת תעודת זהות וספח )החלק שבו  -מגורים במועצה 

 /הדואר(ת חשבון בנק אישי )לא בנק בעל 

 טריונים ספציפיים בהתאם לכל מלגהעמידה בקרי 

  בלבד בארץלימודים 

 אישורים וטפסים נדרשים:

 תש"פלשנת הלימודים  –סד האקדמי אישור לימודים חתום מטעם המו 

 ספח )החלק שבו מופיעה הכתובת( צילום ת.ז + 

  חשבון בנק / צילום צ'קאסמכתא על ניהול 

  ישוריו/ה וסיבות התאמתו/ה לתפקידהמועמד/ת, כמכתב אישי המספר מעט על 

 קורות חיים 

 רלוונטי עבור הסטודנטים אשר יתקבלו לתכנית: -אישורים וטפסים נדרשים

  חתימה על כתב התחייבות מטעם מפעל הפיס )רלוונטי עבור הסטודנטים אשר
 לתכנית(.  יתקבלו

  טי עבור הסטודנטים )רלוונ לסמסטר ב' –אישור לימודים חתום מטעם המוסד האקדמי
 אשר יתקבלו לתכנית(.

 אופן ההגשה:

  בטופס האינטרנטי / באפליקציה. -צירוף כל המסמכים הרלוונטיים 

  את האישורים לקובץ יש לסרוקpdf או jpg.0 לצורך צירופם לטופס הבקשה 

  כנדרש ובזמןהקפידו למלא את טופס הבקשה. 

  לכתובת המייל אשר הוזנה בטופס יש לוודא קבלת אישור הגשה וסיום התהליך
 ההרשמה.

 .לא תתאפשר הגשת בקשה למלגה לאחר התאריך הנקוב 

 



 

 

 

 ועד אחרון להגשהמ

 02:11יום ראשון י"ט חשון בשעה  01.00.2101

 ועדת מלגות:

 03-00.00.0105מועמדים מתאימים יזומנו בפני ועדת המלגות בין התאריכים 

 )יש להיערך בהתאם(

 

באמצעות הקישור  yehuda.org.il-www.mהגשת הבקשה למלגה תתבצע דרך אתר המועצה 
 המיועד לכך0 או דרך אפליקציית המועצה )אותה ניתן להוריד בחינם(

 לפרטים נוספים ולשאלות ניתן לפנות למרכז צעירים מטה יהודה:

 12-11900110 וקהילהאגף חברה  /מזכירות tzeirim@m-yehuda.org.il 12-1190133 :מרכז צעירים

 

 

 שנת לימודים מוצלחת!

 

 

 

http://www.m-yehuda.org.il/

