נספח מס' 1
מועצה אזורית מטה יהודה בשיתוף מפעל הפיס
מלגות מעורבות בקהילה תש"פ

דף מידע לסטודנט
קריטריונים:


סטודנט/ית מן המניין בשנת הלימודים תש"פ



לימודים לתואר אקדמי (ראשון  /שני) או לתעודת הוראה המוכרים על ידי המל"ג  -המועצה להשכלה גבוהה/ ,
לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט.



גובה שכר לימוד שנתי מעל ( ₪ 8,,,,עדכני נכון למועד סיום ההגשה)



הצגת אישור לימודים ואישור גובה שכר לימוד.



מגורים במועצה – חובה! יש להציג תעודת זהות וספח (החלק שבו מופיעה הכתובת).



בעל/ת חשבון בנק אישי (לא בנק הדואר).



עמידה בקריטריונים ספציפיים בהתאם לכל מלגה.

פרטים טכניים אודות המלגה:


מלגה על סך .₪ 0,,,,,



ביצוע ההתנדבות במהלך שנת הלימודים האקדמית תש"פ (מדצמבר  1,09עד סוף יולי .)1,1,



היקף התנדבות 03, :שעות (יש לבצע מינימום  0,שעות התנדבות עד לתחילת חודש אפריל .)1,1,



 5-4שעות שבועיות  -יום פעילות קבוע.



השתתפות חובה בשני מפגשים :מפגש פתיחה למשתתפי התכנית הנבחרים  8.01ומפגש מלגאים ארצי של
מפעל הפיס במהלך חודש מרץ .1,09



השתתפות חובה בטקס סיום שיתקיים במהלך חודש אוקטובר  ,1,1,במעמד ראש המועצה ונציגי מפעל הפיס.



הגשת דו"ח שעות אחת לחודש – חובה.



תיעוד העשייה באמצעים ויזואליים.



שתי פעימות תשלום :הראשונה  -עד לתאריך ה  0.5.1,1,על ידי המועצה,
השנייה  -עד  30.0,.1,1,על ידי מפעל הפיס.

טפסים נדרשים :יש להקפיד לצרף את כל המסמכים הנדרשים


אישור לימודים חתום מטעם המוסד האקדמי לשנת הלימודים תש"פ



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



אסמכתא על ניהול חשבון בנק  /צילום צ'ק.



מכתב אישי המספר מעט על המועמד/ת ,כישוריו/ה וסיבות התאמתו/ה לתפקיד.



קורות חיים.

טפסים נדרשים -רלוונטי עבור הסטודנטים שיתקבלו לתכנית:


חתימה על כתב התחייבות מטעם מפעל הפיס.



אישור לימודים חתום מטעם המוסד האקדמי – לסמסטר ב'.

אופן ההגשה:


מילוי טופס הרשמה מקוון ,אותו ניתן למלא דרך אתר המועצה ובאפליקציה.



סריקת האישורים לקובץ  ,PDF/ JPGלצורך צירופם לטופס הבקשה.



צירוף כל המסמכים הרלוונטיים.



יפורסם לכלל ועדי היישובים ,מזכירויות ,רשימת תפוצה מלגאים  /עובדי מועצה ,פייסבוק ,אתר המועצה ,עיתונות.

בהרשמה אינטרנטית באתר המועצהhttps://milga.m-yehuda.org.il :

בסיום התהליך ,יש לוודא קבלת אישור הגשה לכתובת המייל אשר הוזנה בטופס ההרשמה

ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון ה04.00.1,09 -בשעה .01:,,

מועמדים מתאימים יזומנו בפני ועדת המלגות בין התאריכים 11-1111111.12

לפרטים ולשאלות נוספות:
מרכז צעירים באגף חברה ונוער מ.א .מטה יהודה:
רוני עירון ronii@m-yehuda.org.il / ,51-515,985 / ,1-9958985 -
מזכירות אגף חברה ונוערofiras@m-yehuda.org.il / ,1-9958958 :

