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 צעירי יתד תשפ"אסטודנטים לסיוע 

 דף מידע לצעירים ולמלווים

 

 כללי .1

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

ולתמוך בהם עד להשלמת הלימודים בהצלחה. העובדים הסוציאליים, המלווים בעמותות, רכזי הבוגרים ועובדים 

ליווי, ההדרך. בנוסף לתמיכה ו כולם עומדים לרשות צעירי יתד בהכוונה ללימודים ובתמיכה לאורך כל – אחרים 

המקל את התמודדות עם אתגרי   –צוות יתד מכיר בחשיבותו של סיוע כלכלי לצעירים המשולבים בהשכלה גבוהה  

 החיים בתקופת הלימודים. 

 לשם כך מעמידה תכנית יתד, בסיוע שותפיה השונים, שלושה מסלולים לסיוע כלכלי וליווי צעירים בהשכלה. 

נו עבורכם מידע על שלושת המסלולים כדי שתוכלו לבחור את המתאים ביותר לכם. לפני שתגישו במסמך זה ריכז

 שימו לב בבקשה ל: –בקשה לסיוע באחד המסלולים 

 תנאי הזכאות והקריטריונים לקבלת הסיוע / השתלבות בתכנית .א׳

 י?(השתלבות בתהליך ליוו התנדבות?למשל האם יש דרישות מיוחדות ממי שמקבל את הסיוע ) .ב׳

 התאמת התכנית לצרכים שלכם, למסלול הלימודים שלכם ולמערך התמיכה הכולל שאתם מקבלים  .ג׳

 האם קבלת סיוע ממסלול זה מונעת קבלת סיוע במסלולים אחרים של יתד או של גופים נוספים?  .ד׳

 :מסלולי תמיכה בסטודנטים במסגרת יתד .2

 סכום הסיוע הכספי  תיאור כללי  מסלול 

 חד פעמי 5,000 כספי חד פעמיסיוע  מסלול כללי

שנות לימוד או עד  3סיוע כספי, למשך  קרן בנדר –מסלול קק"ל 

סיום התואר )הקצר מביניהם(. ללומדים 

  , בכל שלב של התוארמקצועות מסוימים 

 )כל שנת לימודים(

 בכל שנה 10,000

תכנית ליווי ותמיכה מלאה במוסדות  מסלול תכנית "רקיע"

למתחילים לימודים לימוד נבחרים. 

כוללת סיוע בתשפ"א )שנה א' בלבד(. 

כספי, ליווי אישי ותמיכה לימודית. 

 נדרשת התנדבות תמורת המלגה 

₪ דמי קיום שנתיים, וכן   7,000

 מלגת שכר לימוד

 

  



  הלאומית לצעירות וצעירים במצבי סיכון התכנית       
 2020י ליו

 

2/7 
 
 

 ₪  5,000סיוע כספי חד פעמי בסך  –מסלול כללי 

 ?  לקבל את הסיועמי יכול  ?

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

 רווקים  •

 אינם הורים לילדים  •

רכז בוגרים בפנימיה או בכפר נוער, מלווה עו"ס בשבילי, יש להם מלווה )עו"ס יתד, מקדם תעסוקה,  •

 . ר אותם ונפגש איתם באופן סדירבעמותה החברה בפורום הארגונים של יתד( שמכי

 :( באחת ממסגרות הלימודים הבאות 2020-2021ללימודים לשנת הלימודים תשפ"א )רשומים  •

 אקדמיה )אוניברסיטה או מכללה( ✓

 מכינה קדם אקדמית ✓

 )לימודי הנדסאים או טכנאים( מכללה טכנולוגית של מה"ט ✓

 כיתת הנדסאים/טכנאים יג יד  ✓

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

 חלק מתכנית ליווי כוללת המתייחסת גם לקידום הצעיר/ה בנושא ההשכלהמבקשים את הסיוע הכספי כ  •

 מה מקבלים? ?

 ₪ שיועברו ישירות לחשבון הבנק של למי שנמצאו זכאים לקבלת הסיוע.  5,000

 האם יש תנאים נוספים או התחייבות של מקבל הסיוע?   ?

 לא.

 איך מגישים בקשה?   ?

 הגשת הבקשה באמצעות טופס מקוון. הקישור לטופס יישלח בקרוב עם פתיחת מועד ההגשה. 

 מתי מקבלים את הכסף?   ?

 במהלך ספטמבר ובמהלך נובמבר.  –סבבים  המלגות יחולקו בשני

 יש שאלות נוספות?  ?

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

למשל בעמותה העוזרת לך, רכז/ת בוגרים  – לא. אבל צריך שיהיה לך מלווה קבוע  המסייע לך  ✓

 או כפר הנוער שלך, מקדם תעסוקה וכדומה.  מהפנימיה

 אם אני משלים/מה בגרויות או לומדת לפסיכומטרי, האם אוכל להגיש בקשה לסיוע?  ?

מכינות אקדמיות, לימודים לתואר אקדמי, או  –לא. המלגה מיועדת ללימודים על תיכוניים בלבד  ✓

 לימודים לקבלת תעודת טכנאי / הנדסאי.  

 לול כללי, האם אוכל להגיש בקשות לסיוע במסלולים אחרים? אם אני מקבל/ת סיוע ממס ?

קרן בנדר, או -כן. קבלת סיוע במסלול זה אינה שוללת זכאות לקבלת סיוע במסלול קק"ל ✓

גופים אחרים )שאינם קשורים ליתד( להשתלבות בתכנית רקיע. עם זאת, ייתכן שמלגות שנותנים 

 ה. יתחשבו בקבלת סיוע זה בשיקוליהם להענקת המלג
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 ואם אני לא עומד/ת באחד התנאים שצויינו למלגה?  ?

במקרה כזה, ניתן לפנות לקבלת אישור חריג על ידי מילוי טופס הבקשה הרגיל + שליחת דואר  ?

. נושא המייל יהיה:  gmail.commirityated1@)לא ממך( אל המייל:    המלווה שלךאלקטרוני מטעם 

. הבקשה תכיל את פרטי המבקש )כולל מספר תעודת 'במסלול כלליבקשה לאישור חריג לסיוע כספי '

.  דו"ח סוציאלי מלאלמרות אי עמידה בתנאי הזכאות, וכן הסיוע  זהות(, הסיבות בגללן מבוקש

 וועדת החריגים במטה יתד.  ההחלטה על מתן אישור חריג תתקבל על ידי

 אם אושרה בקשתי לסיוע?  ה איך אדע  ?

תישלח אליך ואל המלווה שלך הודעת דואר אלקטרוני עם תשובה לגבי אישור / דחיה של הבקשה.  ✓

 בנושא.  SMSבנוסף, תישלח אליך הודעת 

 ואם לא אישרו לי סיוע, האם אפשר לערער?   ?

 להודעה על דחיית בקשתך לסיוע יצורף קישור לטופס ערעור. לערער על ההחלטה.  י/וכלת  ✓

 

 שנים( ₪3 )למשך עד  10,000סיוע כספי בסך  –דר קרן בנ –מסלול קק"ל 

 מי יכול לקבל את הסיוע?   ?

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

 רווקים  •

 אינם הורים לילדים  •

רכז בוגרים בפנימיה או בכפר נוער, מלווה עו"ס בשבילי, יש להם מלווה )עו"ס יתד, מקדם תעסוקה,  •

 של יתד( שמכיר אותם ונפגש איתם באופן סדיר.  בעמותה החברה בפורום הארגונים 

( באחת ממקצועות 2020-2021שנת הלימודים תשפ"א )ב , בכל שלב של לימודיהם רשומים ללימודים  •

 הלימוד הבאים:

 סיעוד )תואר אקדמי( ✓

 רוקחות  ✓

 הנדסה ✓

 כימיה ✓

 פיזיקה ✓

 הנדסאים )לימודי תעודה( ✓

 (MDרפואה ) ✓

 רפואת שיניים ✓

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

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

 מה מקבלים? ?

שנים או עד סיום התואר )המוקדם מביניהם(. הסיוע יועבר ישירות לחשבון  ₪3 בכל שנה למשך   10,000

 שנמצאו זכאים לקבלת הסיוע. הבנק של למי 
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 האם יש תנאים נוספים או התחייבות של מקבל הסיוע?   ?

 מקבלי המלגה מחייבים להשתתף בטקס הוקרה

 איך מגישים בקשה?   ?

, עד שבקישור הזהלמלא את טופס הבקשה המקוון  והמלווה שלו/ה על הצעיר/ה מבקש/ת הסיוע, 

קובץ המלצת המלווה לפי הפורמט את כל המסמכים הנדרשים וכן לבקשה יש לצרף  .  30.8.20לתאריך 

  המופיע בבקשה.

 יש שאלות נוספות?  ?

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

למשל בעמותה העוזרת לך, רכז/ת בוגרים  – לא. אבל צריך שיהיה לך מלווה קבוע  המסייע לך  ✓

 יה או כפר הנוער שלך, מקדם תעסוקה וכדומה. ימהפנימ

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

 . במסלולים שצוינו בלבד לא. המלגה מיועדת ללימודים  ✓

 , האם אוכל להגיש בקשות לסיוע במסלולים אחרים?  קק"ל-קרן בנדריוע ממסלול אם אני מקבל/ת ס  ?

ייתכן  ך להשתלב בתכנית רקיע )ראו בהמשך(. בנוסףזכאות  תשלול את קבלת סיוע במסלול זה  ✓

שמלגות שנותנים גופים אחרים )שאינם קשורים ליתד( יתחשבו בקבלת סיוע זה בשיקוליהם 

 להענקת המלגה. 

 לול זה אינה מגבילה את זכאותך לקבל סיוע ממסלול כללי. קבלת סיוע ממס

 ואם אני לא עומד/ת באחד התנאים שצויינו למלגה?  ?

המלגה ניתנת על ידי קק"ל על פי תנאי הזכאות שהכתיב תורם הכספים. אין אפשרות לקבל  ✓

 אישור חריג לקבלת מלגה זו. 

 אם אושרה בקשתי לסיוע?  ה איך אדע  ?

 הודעה על אישור הבקשה למלגה נשלחת במייל אל מבקש המלגה ✓

 .  לחצו כאן –של קק"ל ויתד להגשת בקשות למלגה הקורא  לקול

  

http://www.milgasys.co.il/kklb20
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 שנים( 3)למשך עד  סיוע נוסףמלגת שכר לימוד, מלגת קיום ו –מסלול רקיע 

 מי יכול לקבל את הסיוע?   ?

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

 רווקים  •

 אינם הורים לילדים  •

יש להם מלווה )עו"ס יתד, מקדם תעסוקה, רכז בוגרים בפנימיה או בכפר נוער, מלווה בעמותה החברה  •

 בפורום הארגונים של יתד( שמכיר אותם ונפגש איתם באופן סדיר. 

במוסד להשכלה ( 2020-2021שנת הלימודים תשפ"א )ב (בלבד שנה א') לימודים התחיל רשומים ל •

 לפי המלצת המלווה.לסיוע כלכלי לשם השלמת הלימודים בהצלחה  ים קוהזק צעירים  גבוהה.

 צעירים שיעברו בהצלחה ראיון אישי  •

 מה מקבלים? ?

 שנים( 3)בכל שנה למשך  גובה המלגה משתנה בהתאם למוסד הלימודים  – מלגת שכר לימוד 

 שנים( 3קיום )בכל שנה למשך ₪ מלגת  7,000

   העשרה וסיוע נוסף )שיעורי עזר, ליווי, רכישת ציוד( בהתאם לצורך ולתכנית שתיבנה לכל צעיר/ה

 האם יש תנאים נוספים או התחייבות של מקבל הסיוע?   ?

 שעות התנדבות בשנה, במקומות שיאושרו על ידי רכז/ת התכנית.  90-מקבלי המלגה מתחייבים ל

 בקשה?   איך מגישים ?

. הגשת הבקשות עד בטופס שבקישור זהיש להיכנס לאתר קרן רש"י תכנית מלגות קציר, ולהגיש בקשה 

מספר המקומות בתכנית מוגבל והקבלה היא על פי הקריטריונים ועל בסיס "כל  –. שימו לב  30.9.2020

 זוכה". הקודם 

 מתי מקבלים את הכסף?   ?

שכ"ל יועבר אל מוסד הלימודים. מלגת הקיום תינתן בארבע פעימות במהלך השנה, בכפוף להשלמת 

 שעות ההתנדבות. 

 יש שאלות נוספות?  ?

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

למשל בעמותה העוזרת לך, רכז/ת בוגרים  – לא. אבל צריך שיהיה לך מלווה קבוע  המסייע לך  ✓

 מהפנימיה או כפר הנוער שלך, מקדם תעסוקה וכדומה. 

 רים? , האם אוכל להגיש בקשות לסיוע במסלולים אחרקיעאם אני מקבל/ת סיוע ממסלול  ?

. בנוסף ייתכן שמלגות קק"ל –לקבל מלגה מקרן בנדר קבלת סיוע במסלול זה תשלול את זכאותך  ✓

שנותנים גופים אחרים )שאינם קשורים ליתד( יתחשבו בקבלת סיוע זה בשיקוליהם להענקת 

 המלגה. 

 קבלת סיוע ממסלול זה אינה מגבילה את זכאותך לקבל סיוע ממסלול כללי. 

 אם אושרה בקשתי לסיוע?  ה איך אדע  ?

http://katzir-app.rashi.org.il/general_page.aspx
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.  2020עד לאמצע אוקטובר  במייל אל מבקש המלגהאישור הקבלת לתכנית תישלח הודעה על  ✓
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 החטיבה לגיוס משאבים 
 התכנית הלאומית לצעירים וצעירות במצבי סיכון  מחלקת קרנות ועיזבונות 

 לכבוד
 חברתייםמנהלי המחלקות לשירותים 

 עו"סים ומלווי צעירים, התכנית הלאומית יתד
 

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

 
 קק"ל החליטה להעניק מלגות לסטודנטים המשתייכים לתכנית יתד.

 
לסטודנטים על רצף מצבי  ( תחלק הקרן מלגות  2020בהתאם לצוואה וע"פ החלטת קק"ל בשנת הלימודים תש"פ )

הסיכון שהוגדרו כצעירים במצבי סיכון )נצרכים( הלומדים לתואר הנדסאי ו/או תואר ראשון ו/או שני ו/או דוקטורט  
 בתחומים: רפואה, כימיה, פיסיקה או הנדסה. הזכאים להגיש בקשה הם:

 

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

 

 ( במוסד לימוד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה..M.Dסטודנטים הלומדים לתואר ד"ר לרפואה ) •

 

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

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

 שנים )שנתיים לתואר הנדסאי( לפי המוקדם מבניהם. 3
 

 אנו מבקשים את הסיוע שלך בהפצת הקול קורא לסטודנטים.
 

 תינתן עדיפות לתושבים המתגוררים בנגב או בגליל.
 

הקישור הבא המכיל את הטופס המקוון והנחיות מילוי לכל המועמדים אנו מודים לך מראש על הפצת 

 www.milgasys.co.il/kklb20הפוטנציאלים על פי דרישות הסף הפורטו לעיל:
 

 .30/08/2020מועד אחרון להגשת בקשה למלגה:
 

 בברכה
 

 
 אלונה אילת

 מנהלת תכנית יתד
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 יצחק מופסיק
 ועזבונותמחלקת קרנות מנהל 

 קרן קיימת לישראל

http://www.milgasys.co.il/kklb20

