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אפליקציה מועצה אזורית מטה יהודה

מטה יהודה. 
לשאוג. לחוות. להצליח

היי יהודה
איזה מלגה את/ה?
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אופן הגשת בקשה למלגה

יהודה בדרך לאקדמיה כל המידע לסטודנטים תושבי מטה 

כחלק ממדיניות המועצה מזה כ-10 שנים לקדם ולעודד את תושביה ללימודים גבוהים 
יהודה  מטה  האזורית  המועצה  תעניק  בה  הראשונה  השנה  זוהי  לקהילה,  ולתרומה 

מלגה משמעותית ל-135 סטודנטים נבחרים בתכנית מלגות בשיתוף מפעל הפיס.

"יהודה", מרכז הצעירים של המועצה רואה במלגות אלה אפשרויות של מתן לקהילה 
הגיל  ולבני  מיוחדים  צרכים  בעלי  ילדים  ליישובים,  רחבות,  אישיות  חונכויות  וקיום 
השלישי. חונכויות אלה יזכו את החונכים במלגה, ויתרמו לחיבור בין צעירי המועצה 

למקום מגוריהם ולקהילה בה הם חיים. 
להירשם. תוכלו  אליהם  השונים  המלגות  מסלולי  את  לכם  נציג  זאת  בחוברת 

ניתן להרשם למספר מלגות
אולם אפשרי להתקבל רק 

למלגה אחת.

המלגה פתוחה להגשה 
מתאריך 01/10/2020 ועד 

לתאריך 15/11/2020 בלבד! 

איזה מלגות יש 
נרשמתי למועצה עבורי?

ללימודים
 ***

מלגות עם התנדבות דרך מרכז צעירים

• צירוף כל המסמכים הרלוונטיים – בטופס האינטרנטי / באפליקציה
• את האישורים יש לסרוק לקובץ PDF או JPG, לצורך צירופם לטופס הבקשה

• הקפידו למלא את טופס הבקשה כנדרש ובזמן !
• יש לוודא קבלת אישור הגשה וסיום התהליך לכתובת המייל אשר הוזמנה בטופס ההרשמה

• לא תתאפשר הגשת בקשה למלגה לאחר התאריך 15/11/2020



מלגת 
צמי"ד

גובה המלגה: 10,000 ₪ 

שני   / ראשון  לתואר  סטודנטים 
המוכר  אקדמי  במוסד  הלומדים 
להכשרה  קורסים   / המל"ג  ע"י 
ע"י  המוכרים  במוסדות  מקצועית 
תיכוניים  על  ספר  בתי   / המה"ט 
משרד  ע"י  המוכרים  לאומנויות 
התרבות והספורט / לימודי י"ג- י"ד 
בחינוך טכנולוגי על יסודי במוסדות 
החינוך משרד  ידי  על  המאושרים 

למי מיועד

דרישות נוספות
שכ"ל מעל 8,000 ₪ 

תושבי המועצה 

מכסת מלגות
50 מלגאים.ות

רישום
קבלת המלגה מותנית בראיון אישי, 

הרשמה בקישור החל מ- 1.10.20

לחץ לקישור להרשמה

מה עושים תכלס
140 שעות חונכות אישית עם ילדים/ 

בני נוער בעלי צרכים מיוחדים במועצה 
ושילובם בקהילה



מלגת 
והדרת

גובה המלגה: 10,000 ₪ 

למי מיועד

דרישות נוספות
שכ"ל מעל 8,000 ₪ 

תושבי המועצה 

מכסת מלגות
19 מלגאים.ות

מה עושים תכלס
140 שעות / מפגשים אישיים עם קשיש. 
בין  חיבור  יווצרו  בהם  המועצה  תושבי 
בתחומי  והעצמה  בדידות  הפגת  דורי, 
בריא,  חיים  אורח  קרי:  רלוונטים,  עניין 
לימוד סמארטפון ומיומנויות טכנולוגיות, 
נגינה, שפה, בישול, תיעוד סיפורי חיים, 
מזון/ בצריכת  סיוע  שירותים,  הנגשת 

תרופות וכיוצא בזאת.

רישום
קבלת המלגה מותנית בראיון אישי, 

הרשמה בקישור החל מ- 1.10.20

שני   / ראשון  לתואר  סטודנטים 
המוכר  אקדמי  במוסד  הלומדים 
להכשרה  קורסים   / המל"ג  ע"י 
ע"י  המוכרים  במוסדות  מקצועית 
תיכוניים  על  ספר  בתי   / המה"ט 
משרד  ע"י  המוכרים  לאומנויות 
התרבות והספורט / לימודי י"ג- י"ד 
בחינוך טכנולוגי על יסודי במוסדות 
החינוך משרד  ידי  על  המאושרים 

לחץ לקישור להרשמה



מלגת 
והדרת 

בקהילה

גובה המלגה: 10,000 ₪ 

למי מיועד

רישום
קבלת המלגה מותנית בראיון אישי, 

הרשמה בקישור החל מ- 1.10.20

דרישות נוספות
שכ"ל מעל 8,000 ₪ 

תושבי המועצה 

מכסת מלגות
36 מלגאים.ות

מה עושים תכלס
ישום תכנית קהילתית ביישובים  140 שעות 
השונים, בשילוב חניכה אישית של וותיק/ה. 
ואגף  צעירים  מרכז  ע"י  תיבנה  זו  תכנית 
הרווחה ותביא לפתחו של היישוב סל תכנים 
בקרב  הסטודנטים  יטמיעו  אותו  קהילתיים 
האוכלוסיות השונות, התכנית תפעל לשילוב 
בין  לבבות  ולקירוב  ביישובים,  דורי  הבין 

ותיקי הישוב לשכבות הגילאים השונים בו. 
שני   / ראשון  לתואר  סטודנטים 
המוכר  אקדמי  במוסד  הלומדים 
להכשרה  קורסים   / המל"ג  ע"י 
ע"י  המוכרים  במוסדות  מקצועית 
תיכוניים  על  ספר  בתי   / המה"ט 
משרד  ע"י  המוכרים  לאומנויות 
התרבות והספורט / לימודי י"ג- י"ד 
בחינוך טכנולוגי על יסודי במוסדות 
החינוך משרד  ידי  על  המאושרים 

לחץ לקישור להרשמה



גובה המלגה: 10,000 ₪ 

למי מיועד

דרישות נוספות
שכ"ל מעל 8,000 ₪ 

תושבי המועצה 

מכסת מלגות
25 מלגאים.ות

רישום
קבלת המלגה מותנית בראיון אישי, 

הרשמה בקישור החל מ- 1.10.20

מה עושים תכלס
פיתוח חיי קהילה ביישובי המועצה בהתאם 

למשימה אותה יגיש היישוב. קרי: מרכז 
למידה, תכנית שנת מצווה, ליווי בני נוער 
וכיוצא בזאת. מלגה זאת פועלת בהצלחה 

מזה ארבע שנים.

מלגת 
מעורבות
בקהילה

140 שעות סטודנטים לתואר ראשון 
/ שני הלומדים במוסד אקדמי המוכר 
להכשרה  קורסים   / המל"ג  ע"י 
ע"י  המוכרים  במוסדות  מקצועית 
תיכוניים  על  ספר  בתי   / המה"ט 
משרד  ע"י  המוכרים  לאומנויות 
התרבות והספורט / לימודי י"ג- י"ד 
בחינוך טכנולוגי על יסודי במוסדות 
החינוך משרד  ידי  על  המאושרים 

לחץ לקישור להרשמה



לתואר  הלומדים  אקדמי  במסלול  סטודנטים   •
ראשון, שני, שלישי הלומדים במוסדות המוכרים 

ע"י המל"ג
• סטודנטים ללימודי הנדסאים הלומדים במוסדות 

המוכרים ע"י מה"ט
ותעודה  הכשרה  ללימודי  במסלול  סטודנטים   •
הלומדים במוסדות המוכרים ע"י משרד ממשלתי  

לתעודת  הלומדים  אקדמי  במסלול  סטודנטים    •
הוראה 

לרישום וקריטריונים

דרישות נוספות
שכ"ל מעל 6,000 ₪ 

תושבי המועצה 

מכסת מלגות
50 מלגאים.ות

רישום
הרשמה בקישור החל מ- 1.10.20

מלגה זו פונה לסטודנטים אשר יוכיחו חוסר יכולת כלכלית 
ויעמדו בקריטריונים שנקבעו ע"י וועדה. 

***מלגת סיוע זו אינה קשורה למתווה המלגות של מפעל הפיס.

גובה המלגה: 1000 ₪ 

רישום
קבלת המלגה מותנית בראיון אישי, 

הרשמה בקישור החל מ- 1.10.20

מלגת 
ראש

המועצה

לחץ לקישור להרשמה



דברו איתנו!

052-7250980

050-6521823
ליבנת כהן, מהלת מרכז צעירים

02-9958832

livnat@m-yehuda.org.il

yehuda_tzeirim


