 1באוגוסט 8112
כ' אב תשע"ח
לתושבים שלום,
הנדון :קרן מלגות לסטודנטים לשנה"ל תשע"ט
אנו שמחים לבשר לכם כי ,המועצה המקומית כפר תבור תמשיך גם בשנת הלימודים הבאה בהענקת מלגות לסטודנטים בני
הכפר.
בשנים האחרונות החליטה ועדת המלגות להעמיק את הקשר שבין התרומה לקהילה לבין קבלת המלגה .אנו מאמינים
שנתינה כזו הינה משמעותית ותורמת לחברה ולקהילה ,כמו גם לסטודנט עצמו .תרומה שכזו מצדיקה מתן מלגה גבוהה
יותר (בדומה לעיקרון הקיים בחלק גדול מהמלגות הניתנות לסטודנטים) .יחד עם זאת ,נעניק גם בשנה זו מלגה לכל סטודנט
בן הכפר העונה על הקריטריונים.
פרוייקט פר"ח
בהמשך לפרוייקט פר"ח המשותף לנו ולמועצה אזורית הגליל התחתון ,אשר זכה לתגובות רבות וטובות .הצלחנו לקראת
תשע"ט לקבל הקצאה של  11סטודנטים (במקום  7סטודנטים) בתשע"ח אשר יוכלו לעבוד עם תלמידים מכלל הגילאים
בהתאם לצורך.
להלן תנאי קבלה עבור  131שעות התנדבות בקהילה ( במסגרת פר"ח) :
 תושב כפר תבור ,לפחות  3שנים מיום הגשת הבקשה.
 סטודנט לאחר שרות צבאי/לאומי מלא .או בעל/ת תעודת פטור מטעמי בריאות.
 סטודנט ללימודי התואר הראשון (לפחות  11שעות) או תואר שני או שלישי (לפחות  9שעות) ממוסד אקדמי מוכר
להשכלה גבוהה.
 החונכים שיפעלו יהיו סטודנטים החל מסמסטר א' תשע"ט.
 הזכאות למלגה אינה חלה על עתודאי.
 יודגש כי הסטודנט חייב לעמוד בכללים הנהוגים על ידי פר"ח .שאם לא כן לא יהיה זכאי למלגה האמורה לעייל.
 פר"ח יעביר את כל המידע הנדרש לגבי החונכים לרבות רשימת שמיות ,רשימות שיבוצים ,זכאות למלגה ,ביצוע
שעות חונכות בפועל וכל כל עניין בהתנהלות ותפקוד החונך בכפוף להנחיות ודרישות מן החונך המעוגן "בהסכם
חונך".
פר"ח ישלם סך של  ₪ 3,111עד ראשית מאי  , 8119לכל החונכים שביצעו לפחות  71שעות חונכות עד סוף מרץ
 8119וכן יעביר לרשות אישור על ביצוע העברות הכספים הנ"ל.
 הסטודנטים ידרשו להמשיך ולפעול עד סוף יוני  8119ולבצע  131שעות פעילות במסגרת פר"ח.
 לא יהיה כפל מלגות במסגרת השותפות.
 ההרשמה לפרויקט זה היא במקביל במועצה וכן באתר פר"ח ( עדיפות לתושבי כפר תבור)
בפרויקט זה בתמורה ל 131 -שעות התנדבות בקהילה יזכה הסטודנט במלגה על סך 11,111ש"ח  .מלגה זו מרכבת מאיגום
משאבים של פר"ח  , ₪ 0,111מפעל הפיס  ₪ 0,111והמועצה .₪ 8,111
הערה :בניגוד למלגת המועצה  ,ניתן להגיש מועמדות לפר"ח בכל שנה משנות הלימוד של הסטודנט.
מלגות מועצה
המועצה תמשיך לחלק  8סוגי מלגות נוספות .
מלגה לסטודנט ללא התנדבות כ.₪ 211 -
מלגה לסטודנט עם התנדבות של  31שעות כ.₪ 3,111 -
להלן תנאי הקבלה למלגה עבור  31שעות התנדבות ( :כולל מלגה ללא התנדבות)
* תושב כפר תבור ,לפחות  3שנים מיום הגשת הבקשה.
* סטודנט הלומד ללימודי תואר ראשון (תואר ראשון  /הנדסאי) במוסד אקדמאי המוכר ע"י המל"ג או בי"ס להנדסאים.
* זהו התואר הראשון של הסטודנט מגיש הבקשה (אין תארים קודמים).
* סטודנט לאחר שרות צבאי/לאומי מלא .או בעל/ת תעודת פטור מטעמי בריאות
* סטודנט בשנה שנייה ואילך ללימודי התואר.
המשך מעבר לדף
*סטודנט הלומד באוניברסיטה לפחות  11ש"ש בשנת הלימודים הנוכחית.

*הזכאות למלגה אינה חלה על עתודאי. .
*המלגה ניתנת פעם אחת בכל תקופת הלימודים של הסטודנט.
* הגעה לראיון היכרות בו יסוכם פרויקט ההתנדבות של הסטודנט (לגבי סטודנטים אשר יבקשו לתרום לקהילה).
הסכום שיוקצב למלגות בשנת התקציב  8119יהיה זהה לסכום שהוצא למטרה זו בשנה החולפת על אף האילוצים הכספיים.
הערה :גובה המלגה הסופי יקבע בהתאם למספר הפונים כדי לא לחרוג מהתקציב המאושר.
יודגש כי הוועדה הדנה בזכאות הסטודנט לקבלת מלגה שומרת לעצמה את הזכות לקבל החלטות
חריגות במקרים חריגים.
הראיונות יתקיימו בתאריכים :
 11אוקטובר  8112יום חמישי בין השעות . 17:11-19:11
 11אוקטובר  8112יום שישי בין השעות . .11:11-18:11
הראיונות יתקיימו במשרדה של מנהלת מחלקת נוער וילדים .
במהלך הראיונות ,יציין הסטודנט את התחום בו הינו מעוניין לתרום :בחינוך הפורמלי או הבלתי פורמלי.
עבור  3סוגי המלגות ,יש למלא את הפרטים בטופס המצורף ולשלוח למזכירות המועצה" ,עבור קרן המלגות" ,לא יאוחר
מיום  10/11/8112טפסי בקשה שיוגשו לאחר מועד זה ,לא יוצגו בדיון הוועדה).
בקשה שתוגש ללא כלל המסמכים והאישורים הנדרשים לא תובא לדיון.
הערה חשובה – מלגות המועצה תחולקנה בטקס רשמי שיערך בסוף קיץ  .8119מקבל המלגה חייב להגיע לטקס או לשלוח
נציג משפחה מטעמו.
לידיעתכם מצורפת רשימה חלקית של אפשרויות ההתנדבות הקיימות בכפר .ועדת המלגות פתוחה ליוזמות נוספות
שתבואנה מצד הסטודנטים.
 .1חניכת ילדים ובני נוער – חניכה פרטנית של ילדים ובני נוער הזקוקים למודל "בוגר משמעותי" חניכה לימודית/
חברתית.
 .8הובלה של פרויקטים – סטודנטים בעלי יכולות /כישרונות מסוימים שיכולים להוביל פרויקטים כמו – להקת נוער,
קבוצת מנהיגות וכו'.
 .3תקופת הקיץ -השתלבות במפעלי הקיץ השונים של המתנ"ס ותנועת הנוער – עזרה במתחם הילדים והנוער ,הפעלת
תכניות קיץ ,סיוע בקייטנות ו" בבית הספר של החופש הגדול"
 .0עזרה באירועים קהילתיים – טו בשבט /פסח /יום השואה /יום הזיכרון /יום העצמאות וכו'.
 .1פתיחת מועדוני נוער בסופ"שים – אחריות לניהול תקין של המועדון והעברת הפעלות שונות.
 .1סיוע בתחום הטכני  -יצירת מצגות וסרטונים ,תפעול דפי פייסבוק ואתרים ועוד.
 .7הרצאות/קבוצות דיון – הפקת/הובלת אירועים בתחומי עניין שונים לקהילה.
 .2עבודה עם הגיל השלישי – חיבור סטודנטים לגיל השלישי בכפר.
 .9השתלבות בגני הילדים ובבתי הספר – הענקת שיעורים פרטיים לתלמידים ,ליווי וסיוע לילדים במוסדות השונים.
. .11ליווי אישי של תלמידים מביה"ס רבין וכדורי במסגרת פר"ח.
 .11קייטנה לילדים עם צרכים מיוחדים .
בברכה,
ניצן אדרי
חברת מועצה ויו"ר ועדת מלגות

לוט :טופס בקשת מלגה מעבר לדף.

גידי פלג
מנהל מחלקת חינוך

תאריך_________.
לכבוד:
הועדה למלגות סטודנטים
המועצה המקומית כפר תבור.
שלום רב,
אני הח"מ מבקש בזאת לקבל מלגה להשכלה גבוהה לשנת הלימודים תשע"ט:
שם משפחה ___________:שם פרטי ___________:ת"ז_______________:
טל' נייד .________________:כתובת דוא"ל________________________:
כתובת למשלוח דואר__________________________________________:
מצב משפחתי( _____:יש לצרף תצלום תעודת זהות כולל תמונה ברורה)
שם האם __________________:כתובת האם_____________________:
שם האב __________________:כתובת האב_____________________:
ההורים תושבי כפר תבור משנת( _________:ע"פ הוותיק מביניהם – יש לצרף צילום ת.ז ההורה).
שם וכתובת המוסד הלימודי_____________________________________ :
היקף הלימודים  -מס' שעות הלימוד השבועיות________ (יש לצרף מערכת שעות רשמית מטעם המוסד ואישור לימודים
תקף)
לימודים לתואר _________:חוג ____________:מגמה __________:שנה____:
שירתי בשירות צבאי/לאומי בין השנים( .________________:יש לצרף ת .שחרור/פטור)
יש לצרף קורות חיים.
אנא הקף – מעוניין/ת במלגה:
 .1התנדבות  31שעות בשנה
 .8התנדבות  131שעות בשנה ( .פר"ח)
 .3ללא התנדבות


בחתימתי אני מאשר את הרשום לעיל.
חתימת הסטודנט:

_________________

