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 2021יולי            

 מלגת צעירי יתד תשפ"ב
 דף מידע לצעירים ולמלווים

 
 תכנית יתד מבקשת לסייע לצעירי יתד להשתלב במסלולי השכלה גבוהה המתאימים לרצונותיהם וכישוריהם,

בעמותות, רכזי הבוגרים ולתמוך בהם עד להשלמת הלימודים בהצלחה. העובדים הסוציאליים, המלווים 
כולם עומדים לרשות צעירי יתד בהכוונה ללימודים ובתמיכה לאורך כל הדרך. בנוסף  –ועובדים אחרים 

המקל את  –צוות יתד מכיר בחשיבותו של סיוע כלכלי לצעירים המשולבים בהשכלה גבוהה  י,לתמיכה והליוו
 התמודדות עם אתגרי החיים בתקופת הלימודים.

 לסיוע כלכלי וליווי צעירים בהשכלה.מסלול קק"ל לשם כך מעמידה תכנית יתד, בסיוע קרן בנדר, 
  

 שימו לב בבקשה ל: –מסמך זה ריכזנו עבורכם מידע על המלגה. לפני שתגישו בקשה לסיוע ב
 תנאי הזכאות והקריטריונים לקבלת הסיוע. .1
 דרישות מיוחדות ממי שמקבל את הסיוע )השתתפות בטקס(.   .2
 .לצרכים שלכם, למסלול הלימודים שלכם ולמערך התמיכה הכולל שאתם מקבלים סיועהתאמת ה .3
 ?האם קבלת סיוע ממסלול זה מונעת קבלת סיוע במסלולים אחרים של יתד או של גופים נוספים .4

 
 שנים(  3)למשך עד   0010,0סיוע כספי בסך  –קרן בנדר   –מסלול קק"ל 

 
  מי יכול לקבל את הסיוע? 

 ( 26)עד יום ההולדת  25-18צעירים וצעירות בני  •

 רווקים •

 אינם הורים לילדים  •

יה או בכפר נוער, מלווה ימייש להם מלווה )עו"ס יתד, מקדם תעסוקה, עו"ס בשבילי, רכז בוגרים בפנ  •
 .אותם ונפגש איתם באופן סדירבעמותה החברה בפורום הארגונים של יתד( שמכיר 

(, באחד ממקצועות 2021-2022ומים ללימודים, בכל שלב של לימודיהם בשנת הלימודים תשפ"ב )רש •
 הלימוד הבאים:

 סיעוד )תואר אקדמי( ✓

 רוקחות  ✓

 הנדסה   ✓

 כימיה  ✓

 פיזיקה  ✓

 הנדסאים )לימודי תעודה(  ✓

 (MDרפואה )  ✓

 רפואת שיניים  ✓

 כלכלי לשם השלמת הלימודים בהצלחה לפי המלצת המלווה.צעירים הזקוקים לסיוע  •

מבקשים את הסיוע הכספי כחלק מתכנית ליווי כוללת המתייחסת גם לקידום הצעיר/ה בנושא   •
 ההשכלה. 

  



     
 

2/3 
 

 
 ?מה מקבלים

 . (המוקדם מבניהם)שנים או עד סיום התואר  3בכל שנה למשך ₪  10,000 •

 ₪ בכל שנה למשך שנתיים או עד קבלת התעודה )המוקדם מבניהם(.  10,000-הנדסאים  •
 .הסיוע יועבר ישירות לחשבון הבנק של למי שנמצאו זכאים לקבלת הסיוע

 
 ? עהאם יש תנאים נוספים או התחייבות של מקבל הסיו

 .מקבלי המלגה מחייבים להשתתף בטקס הוקרה 
 

 ?איך מגישים בקשה
, עד לתאריך שבקישור הזהעל הצעיר/ה מבקש/ת הסיוע, והמלווה שלו/ה למלא את טופס הבקשה המקוון 

 . לבקשה יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים וכן קובץ המלצת המלווה לפי הפורמט המופיע בבקשה. 30.9.21
 

 ?יש שאלות נוספות

 האם אני צריך/כה להיות מוכר/ת ברווחה כדי לקבל את הסיוע? 

למשל בעמותה העוזרת לך, רכז/ת בוגרים מהפנימייה  –לא. אבל צריך שיהיה לך מלווה קבוע המסייע לך  •
 ? .או כפר הנוער שלך, מקדם תעסוקה וכדומה

 אם אני לומד מקצוע דומה למה שצוין, האם אוכל להגיש בקשה לסיוע? 

 .גה מיועדת ללימודים במסלולים שצוינו בלבדלא. המל •

 ם?קק"ל, האם אוכל להגיש בקשות לסיוע במסלולים אחרי-אם אני מקבל/ת סיוע ממסלול קרן בנדר 

בנוסף ייתכן שמלגות שנותנים גופים . קבלת סיוע במסלול זה תשלול את זכאותך להשתלב בתכנית רקיע •
 .יתחשבו בקבלת סיוע זה בשיקוליהם להענקת המלגה (שאינם קשורים ליתד)אחרים

 אם אני לא עומד/ת באחד התנאים שצוינו למלגהו?  

המלגה ניתנת על ידי קק"ל על פי תנאי הזכאות שהכתיב תורם הכספים. אין אפשרות לקבל אישור חריג  •
  .לקבלת מלגה זו

 איך אדע האם אושרה בקשתי לסיוע? 

 .למלגה נשלחת במייל אל מבקש המלגההודעה על אישור הבקשה  •
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 לכבוד:
 מנהלי המחלקות לשירותים חברתיים 

 עו"סים ומלווי צעירים, התכנית הלאומית יתד
 

 ,שלום רב
 מלגות מקרן קרל בנדר לצעירים ולצעירות במצבי סיכון הנדון: 

 
 ד.קק"ל החליטה להעניק מלגות לסטודנטים המשתייכים לתכנית ית

 
תחלק הקרן מלגות לסטודנטים על (, 2021-2022) פ"בהתאם לצוואה וע"פ החלטת קק"ל בשנת הלימודים תשב

הלומדים לתואר הנדסאי ו/או תואר ראשון ו/או  (נצרכים)רצף מצבי הסיכון שהוגדרו כצעירים במצבי סיכון 
 :טורט בתחומים: רפואה, כימיה, פיסיקה או הנדסה. הזכאים להגיש בקשה הםשני ו/או דוק

המוגדרים ע"י משרד הרווחה כצעירים במצב סיכון ומקבלים ליווי בתכנית  26ועד גיל  18סטודנטים מגיל  •
 (.ע"י עו"ס יתד או מלווה צעירים במסגרת אחרות השותפות לתכנית)יתד 

 הה.במוסד לימוד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבו (MD) סטודנטים הלומדים לתואר ד"ר לרפואה  •

רוקחות, רפואת  :סטודנטים הלומדים לתואר במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה במקצועות  •
 .שיניים, סיעוד

, סטודנטים הלומדים לתואר ראשון, שני או שלישי במוסד לימוד המוכר ע"י המל"ג בתחומים: כימיה •
 .פיסיקה או הנדסה

סטודנטים הלומדים לתואר הנדסאי במוסד לימוד המוכר ע"י המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה   •
 ע.ומד

 
סיום לימודי התואר הרלוונטי או למשך ₪ לשנה החל ממועד הזכייה במלגה ועד ל 10,000כל מלגה בסך של עד 

 .לפי המוקדם מבניהם (שנתיים לתואר הנדסאי (ניםש 3
 

 .אנו מבקשים את הסיוע שלך בהפצת הקול קורא לסטודנטים
 

אנו מודים לך מראש על הפצת הקישור הבא המכיל את הטופס המקוון והנחיות מילוי לכל המועמדים 
 http://www.milgasys.co.il/kklb21 - ו לעילהפוטנציאלים על פי דרישות הסף הפורט

 
  /1202/930 מועד אחרון להגשת בקשה למלגה

 
 
 

 ,בברכה
 

 יקיצחק מופס אלונה אילת
 

 מנהל מחלקת קרנות ועזבונות  מנהלת תכנית יתד
 קיימת לישראלקרן  משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

http://www.milgasys.co.il/kklb21

