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דבר ראש המועצה

מתי ניתן להירשם?
מלגות קהילתיות בשיתוף מפעל הפיס 19.7-1.9

מלגת ראש המועצה 14.8-1.9
לא תתאפשר הגשה לבקשת מלגה לאחר תאריך זה

סטודנטיות וסטודנטים יקרים שלנו,
זאת השנה השלישית שבה אנו גאים להזמין אתכם 

לקחת חלק בפרויקט הדגל החברתי שלנו

הבא לקדם את הנגישות להשכלה גבוהה

ולפיתוח ערכי מנהיגות ומחויבות חברתית. 

אנו מאמינים כי תכנית מלגות זאת, מהווה סיוע כלכלי

משמעותי ללימודים גבוהים, 

מאפשרת הזדמנות שווה לכלל הסטודנטים שלנו

וממנפת את הכוח האנושי שלכם לטובת תרומה לחיי 

הקהילה ולחיבורכם לעשיית המועצה בתחומים רבים 

ומגוונים.

אני מזמין אתכם להכיר את "יהודה" מרכז הצעירים שלנו

שהוקם מתוך האמונה של המועצה בחשיבות ובהשקעה 

בכם הצעירים כדור העתיד שלנו.

משימתנו המשותפת היא לגרום לכם למצוא במטה יהודה 

בית 

שטוב לגדול, לחיות ולהתפתח בו. 

"יהודה" מרכז הצעירים ילווה, ידאג ויצייד אתכם 

בכלים ותכנים מדויקים עבורכם 

לאורך שנותיכם באקדמיה ומעבר להם.

בברכת שנת לימודים מוצלחת



למי מיועד?
 סטודנטים לתואר ראשון / שני הלומדים במוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג 

קורסים להכשרה מקצועית במוסדות המוכרים ע"י המה"ט | בתי ספר על 
תיכוניים לאומנויות המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט | לימודי י"ג – י"ד 

בחינוך טכנולוגי על יסודי במוסדות המאושרים ע"י משרד החינוך | סטודנטים 
הלומדים במכינה קדם אקדמית במסלול המוכר ע"י המל"ג.

אופן הגשת בקשה למלגה
• צירוף כל המסמכים הרלוונטיים – בטופס האינטרנטי /באפליקציה.

• את האישורים יש לסרוק לקובץ PDF או JPG, ולשמור באותיות בלבד  
  לצורך צירופם לטופס הבקשה.

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

• הקפידו למלא את טופס הבקשה כנדרש ובזמן! רק בקשה אשר תוגש 
  במלואה תיבחן!  

דרישות נוספות
• שכ"ל מעל 8,000 ₪

• קבלת המלגה מותנית בראיון אישי
• חובת השתתפות בסמינר הכשרה למשך יום שלם בתאריכים 15.9

 • תושבי מ.א מטה יהודה 

* בכפוף לאישור מפעל הפיס לשנת המלגות תשפ"ג

לפרטים נוספים

ליבנת כהן מנהלת מרכז צעירים 050-6521823 
livnat@m-yehuda.org.il :מייל

טל: מזכירות המחלקה 02-9958678



מלגות 
בקהילה



מלגת צמי"ד 
סכום המלגה 10,000 ₪

להרשמה 

מה עושים תכלס?
140 שעות של חונכות אישית עם ילדים/בני נוער 
בעלי צרכים מיוחדים במועצה ושילובם בקהילה.

הפרויקט מספק לילדים מסגרת חברתית תומכת, מלווה ומעניק כלים
להשתלבות מיטבית בקהילה.

במסגרת פרויקט זה יחנוך הסטודנט את הילד על בסיס שבועי קבוע.

 

https://apps.m-yehuda.org.il/milga-community/


מלגת

סכום המלגה 10,000 ₪

מה עושים תכלס?
 140 שעות, פרויקט חונכות ייחודי הפונה למשפחות עם ילדים בעלי

צרכים מיוחדים ומתמקד באחים של הילדים.
ייחודו של הפרויקט נובע מכך שהוא ממקד את תשומת הלב

באחים של ילדים בעלי צרכים מיוחדים ובכך מסייע להם להתמודד
עם הקשיים, האתגרים וההתמודדויות הרגשיות מולם הם ניצבים.

להרשמה

https://apps.m-yehuda.org.il/milga-community/


מלגת
והדרת 

 סכום המלגה 10,000 ₪

מה עושים תכלס? 
140 שעות של חניכה אישית של וותיק/ה תושבי המועצה.

במסגרת פרויקט זה יפגש הסטודנט עם הוותיק בביתו על בסיס שבועי 
קבוע ויפעל לטובת חיבור בין דורי, יהווה עבור הוותיק אוזן קשבת, 

יפיג בדידותו ויעצימו בתחומי עניין שונים ומגוונים.
בפרוייקט ייחודי זה יש כדי להשפיע על איכות חייו של הוותיק, 

ועל היבטים נפשיים, חברתיים ובריאותיים.

להרשמה

https://apps.m-yehuda.org.il/milga-community/


שנת מצווה
ביישובים

מה עושים תכלס?
140 שעות של תכלול והפעלת קבוצה של

 שנת מצווה ביישובים.
הסטודנט והקבוצה יעברו תהליך של בחינת זהות עצמית

 ולאומית במסגרת תכנית מובנית וליווי שוטף.

סכום המלגה 10,000 ₪

להרשמה

ביישובים: צרעה  | מבוא ביתר | נווה מיכאל | אדרת | שדות מיכה
גבעת ישעיהו | צלפון | עג'ור | שואבה| בית זית | צפרירים

https://apps.m-yehuda.org.il/milga-community/


חותם מלגת

מה עושים תאכלס? 
140 שעות / איסוף חומר תיעודי ואיגודו למאגר תמונות, סרטוני 

וידאו וכדומה כבסיס להקמתו של ארכיון קהילתי. המלגאי יראיין 
את מקימי המושב וותיקיו, יערוך את הסרטונים, הסיפורים, 

החפצים והתמונות ויפיק אירוע שיא לכלל הקהילה.

סכום המלגה 10,000 ₪

להרשמה

ביישובים: נווה שלום | מסילת ציון | נס הרים | מטע | בקוע | גבעת 
יערים | נווה אילן| אורה | כפר אוריה | עין ראפה | טל שחר

https://apps.m-yehuda.org.il/milga-community/


סכום המלגה 10,000 ₪

להרשמה

צוות הדוברות
של יהודה

בואו לספר את הסיפור שלנו הכי טוב שאפשר 
אם אתם סטודנטים לגרפיקה ממוחשבת/תקשורת/

עיצוב חזותי/ צילום/ יח"צ 
ואתם מלכים ברשתות חברתיות

זאת המלגה שלכם!

מה עושים תכלס?
הבאת פועלו של "יהודה" מרכז הצעירים לידיעת ציבור הצעירים 
במטה יהודה ומיצובו בתודעת התושבים, אחריות על השתתפות 

ודברור אירועים, כתיבת הודעות לתקשורת, ניסוח מסרים וייזום 
אייטמים באופן שמקדם את מרכז הצעירים בשיח הציבורי.

https://apps.m-yehuda.org.il/milga-community/


מלגת ראש 
המועצה

"מלגה זאת פונה לסטודנטים אשר יוכיחו עמידה 
בקריטריונים סוציואקונומים.

מלגת סיוע זאת אינה קשורה למתווה המלגות בשיתוף 
מפעל הפיס.

סכום המלגה: 1,000 ₪ 

פתיחת הרשמה: 14.8.22
סגירת הרשמה: 1.9.22

להרשמה

https://milga.m-yehuda.org.il/


עוד לא 
חברים 
שלנו?

נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

זה הזמן לעקוב

https://www.facebook.com/TzeirimYehuda/
https://instagram.com/yehuda_tzeirim?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://chat.whatsapp.com/Gp0wb2ZYcXUEwLmY84Prli
https://vt.tiktok.com/ZSdoEScRb/

