
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 בשיתוף מפעל הפיסעה לתכנית מלגות מעורבות בקהילה הצ

 תש"פלשנת 
 

 

יציאתם של צעירי המועצה ללימודים גבוהים. במועצה מצויים את מועצה אזורית מטה יהודה שמה לה למטרה לעודד 

סטודנטים בעלי מנעד רחב של כישורים ויכולות. בהמשך ישיר לחזונה של המועצה0 מצאנו כי נוכל למנף  00333-למעלה מ

עבור קהל הסטודנטים תושבי המועצה: אטרקטיבית כישורים אלה לטובת עשייה קהילתית ע"י הצעת תכנית מלגות 

 הילה ביישובי מועצה אזורית מטה יהודה0סטודנט אשר יימצא מתאים יתרום מזמנו וממגוון כישוריו לטובת פיתוח חיי הק

 ל"מלגת מעורבות בקהילה". ויהיה זכאי בתמורה 

להשתתף במיזם מעוניינת המועצה להמשיך ומעוניינת המועצה  0בשנתיים האחרונותהתכנית לאור ההצלחה לה זכתה 

 תש"פמלגות לשנת  03להקצות לטובת המיזם  -"מלגות מפעל הפיס"  

 

 :פרטי המלגה

  (0312-0303תש"פ שעות )במהלך שנת הלימודים האקדמית  103: שעות ההתנדבותהיקף 

 :יישובי המועצה האזורית מטה יהודה מיקום 

 03: מספר סטודנטים משתתפים במיזם 

 

 : יתקציבפירוט 

  לסטודנט.₪  130333במסגרת המיזם תעמוד המלגה על סך כולל של 

  לטובת המיזם אל מול  אמות המידהמתקציב ₪ אלף  133מועצה אזורית מטה יהודה תקצה סכום של

matching של מפעל הפיס. מלא 

 

 קריטריונים: 

 ית מן המניין בשנת הלימודים תש"פסטודנט/. 

 לימודי  המוכרת ע"י המל"ג0 ת הוראהלימודי תעוד/  )ראשון או שני( לימודים  לתואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג /

 . הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט

 לימודים אישור להצגת בכפוף -( עדכני נכון למועד סיום ההגשה) ₪ 80333 מעל הנו השנתי לימוד שכר גובה 

 .ל"שכ גובה ואישור

 וספח )החלק שבו מופיעה הכתובת( זהות תעודת צילום להצגת בכפוף0 במועצה מגורים. 

 בקריטריונים ספציפיים בהתאם לכל מלגה. עמידה 

 דף קריטריונים למועמדים. –( 1)מס'  מצורף נספח 



  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 : ההתנדבות משימות

  מובהק.  אופי קהילתיובעלות  ראויותמשימות ההתנדבות יהיו 

 4-6 .מלגות יוגדרו כמלגות פיתוח מרכז הצעירים במועצה 

 להבטיח בחירת משימות התנדבות ראויות ואשר  על מנתיך מוסדר אל מול יישובי המועצה המועצה תבצע תהל

 ישרתו בצורה הטובה ביותר את הקהילה בה תבוצע.

  'לשם התרשמות כללית. ט( משימות ההתנדבות לשנת תשע"0מצורף נספח )מס  

  שובים אשר יבחרו להשתתף יהיועדת מלגות מטעם מחלקת צעירים והסטודנטים תקבל החלטה בדבר

 .בפרויקט

 

 תש"פתהליך בחירת משימות ההתנדבות לשנת 

 להציע בבקשה 0(ישובים 75) המועצה יישובי לכלל קורא קול 0312 במהלך חודש יוני תפרסם האזורית המועצה 

 עתידות לפעול ביישובם. אשר ראויות התנדבות משימות

 קבוצת  בעלת אופי קהילתי0 המתאימה לביצוע ע"י סטודנט אחד ראויהלהגדיר משימת התנדבות ים שוביעל הי /

 סטודנטים. 

  את נציגי היישובים להתייעץ בכל הקשור לבחירת המשימה. תזמיןהמועצה 

 על. ההתנדבות חודשי במהלך הסטודנט של וההדרכה הליווי על אחראי אשר מלווה קשר איש להעמיד הישוב על 

 .התכנית במהלך( הפחות לכל) פגישות ולתאם שתי במועצה התכנית מנהלת עם שוטף בקשר לעמוד הקשר איש

  י"ע ימולא אשר שעות ח"דו על ולחתום הפרויקט התקדמות קצב על לחודש אחת דיווח למסור הקשר איש על 

 .המתנדב הסטודנט

 .פרסום משימות ההתנדבות הנבחרות והודעה לישובים תימסר עד לתחילת חודש ספטמבר 

 

 ן:תהליך המיו

 )05.13.0312: פרסום פרטי המלגה בתקשורת )תוך שימת דגש על פירוט משימות ההתנדבות 

  :14.11.0312הגשת טפסי מועמדים עד לתאריך. 

 15-01.11.0312ת קבלה: ועדוו. 

  :08.11.0312פרסום תשובות. 

  :8.10.0312מפגש פתיחה למלגאי התכנית 

 

  



  
 
 
 
 
 

 

 

 

 הרכב ועדת הקבלה: 

 .מנהלת אגף חברה ונוער 

 ירים והסטודנטים )מנהלת הפרויקט(.מנהלת מחלקת הצע  

 .מנהלת מחלקת הנוער 

 נציג מנהלי מחלקות אגף חברה ונוער 

 .נציגי מליאת המועצה 

 

 בקרה:

  :מפגשים ביישוב בו תתבצע המלגה/ במועצה0  0מפגשי חובה עם מנהלת התוכנית מטעם המועצה 

 0 .מפגשי העשרה לכלל המלגאים 

  הצעירים של מפעל הפיס.השתתפות חובה בכנס 

 .הגשת תכנית עבודה טרם תחילת ההתנדבות 

 .הגשת דו"ח פעילות חודשי לאיש הקשר בישוב ולמנהלת התוכנית במועצה 

 צילום -תיעוד הפרויקט 

 .העברת הנתונים הנדרשים אודות המלגאים לאיש הקשר מטעם מפעל הפיס כנדרש 

  הנבחרות.עדכון מפעל הפיס אודות משימות ההתנדבות 

 

 

 


