ה' באב ה'תש"פ
 ,26יולי 2020
תושבי כפר תבור היקרים,
שלום וברכה,
הנדון :קרן מלגות המועצה לסטודנטים 2021 -
אנו שמחים לבשר לכם כי המועצה המקומית כפר תבור תמשיך גם בשנת הלימודים הבאה
בהענקת מלגות לסטודנטים בני הכפר .ועדת המלגות שמה בראש סדר העדיפויות את
התרומה לקהילה במסגרת קבלת המלגה .אנו מאמינים שנתינה כזו הינה משמעותית
ותורמת הן לקהילת כפר תבור והן לסטודנטים בצורה המיטבית והראויה ביותר.
מלגות המועצה:
המועצה תחלק  2סוגי מלגות;
מלגה לסטודנט ללא התנדבות כ.₪ 1,000 -
מלגה לסטודנט עם התנדבות של  30שעות כ₪ 3,000 -
ועדת המלגות פתוחה ליוזמות נוספות שתבואנה מצד הסטודנטים.
בברכה,

אריאל בר-און

סגן ראש המועצה ויו"ר ועדת מלגות

יפעת טל

חברת המועצה וועדת המלגות

להלן תנאי הקבלה למלגות המועצה:
•
•
•
•
•
•

תושב כפר תבור ,לפחות  3שנים מיום הגשת הבקשה.
סטודנט הלומד לימודי תואר ראשון במוסד אקדמאי המוכר ע"י המל"ג או הנדסאי
הלומד בבי"ס להנדסאים המוכר ע"י מה"ט )משרד העבודה(.
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.
סטודנט הלומד באוניברסיטה לפחות  15ש"ש בשנת הלימודים הנוכחית.

•
•
•
•
•

הזכאות למלגה אינה חלה על עתודאי.
המלגה ניתנת פעם אחת בכל תקופת הלימודים של הסטודנט.
סטודנטים שיבקשו לקבל את המלגה הכוללת התנדבות יידרשו להגיע לראיון
היכרות בו יסוכם פרויקט ההתנדבות של הסטודנט ויאושר ע"י ועדת המלגות
במועצה.
הגעה למפגש אמצע שנתי של כלל מקבלי המלגות  +טקס סיום וקבלת המלגות.
כל בקשה החורגת מהקריטריונים תובא לדיון ב"-ועדת חריגים" בראשותו של
סגן ראש המועצה אריאל בר-און ,חברת הועדה וחברת המועצה יפעת טל ונציגת
שיתוף הציבור הגב' ספי טננבאום.

הראיונות עבור סטודנטים שיבקשו להתמיין למלגה הכוללת התנדבות יתקיימו
בתאריכים :
 27לאוגוסט  ,2020יום חמישי ,בין השעות .17:00-19:00
 28לאוגוסט  ,2020יום שישי ,בין השעות .10:00-12:00
הראיונות יתקיימו במשרד סגן ראש המועצה בבניין המועצה
ובנוכחות :סגן ראש המועצה ויו"ר הועדה אריאל בר-און ,חברת המועצה יפעת טל ומנהל
מרכז הצעירים מאור הררי.
במהלך הראיונות ,יציין הסטודנט את התחום בו הינו מעוניין לתרום ,לשם כך ניתן להיעזר
ברשימת האפשרויות להתנדבות המפורטת מטה.
הסכום שיוקצב למלגות בשנת התקציב  2021יהיה זהה לסכום שהוקצב למטרה זו בשנה
החולפת על אף האילוצים הכספיים.
יובהר ,כי גובה המלגה הסופי יקבע בהתאם למספר הפונים כדי לא לחרוג מהתקציב
המאושר.
עבור  2סוגי המלגות יש למלא את הפרטים בטופס המצורף ולשלוח למזכירות המועצה,
"עבור קרן המלגות" ,לא יאוחר מיום .25/08/2020

בקשה שתוגש ללא כלל המסמכים והאישורים הנדרשים לא תובא
לדיון.

הערה חשובה – מלגות המועצה תחולקנה רק בטקס רשמי
שיערך בסוף קיץ  .2021מקבל המלגה חייב להגיע לטקס.
לנוחיותכם ,מצורפת רשימה חלקית של אפשרויות ההתנדבות הקיימות בכפר:
 .1חניכת ילדים ובני נוער – חניכה פרטנית של ילדים ובני נוער הזקוקים למודל "בוגר
משמעותי" חניכה לימודית/חברתית.
 .2הובלה של פרויקטים – סטודנטים בעלי יכולות/כישרונות מסוימים שיכולים
להוביל פרויקטים כמו – להקת נוער ,קבוצת מנהיגות ,קבוצות דיון ,הרצאות וכו'.
 .3תקופת הקיץ – השתלבות במפעלי הקיץ השונים של המתנ"ס ותנועת הנוער – עזרה
במתחם הילדים והנוער ,הפעלת תכניות קיץ ,סיוע בקייטנות ובתכנית "בית הספר
של החופש הגדול".
 .4עזרה באירועים קהילתיים – מסחג/טו בשבט/יום השואה/יום הזיכרון/יום
העצמאות וכו'.
 .5הייטק בתבור – פרויקטים חברתיים בתחום ההייטק ,כתיבה וניהול תוכן ,יצירת
קשרים ,הפקת אירועים ועוד.
 .6עבודה עם הגיל השלישי – חיבור סטודנטים לגיל השלישי בכפר.
 .7השתלבות בגני הילדים ובבתי הספר בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד – הענקת
שיעורים פרטיים לתלמידים ,ליווי וסיוע לילדים במוסדות השונים.
 .8קייטנה לילדים עם צרכים מיוחדים.

בברכה,

אריאל בר-און
סגן ראש המועצה ויו"ר ועדת מלגות

יפעת טל
חברת המועצה וחברת הועדה

תאריך_________.
לכבוד:
הועדה למלגות סטודנטים
המועצה המקומית כפר תבור
שלום רב,
אני הח"מ מבקש בזאת לקבל מלגה להשכלה גבוהה לשנת הלימודים ה'תש"פ"א:
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 לבקשה קורות חיים.
אנא הקף – מעוניין/ת במלגה:

 .1ללא התנדבות
 .2התנדבות  30שעות
בחתימתי אני מאשר את הרשום לעיל.
חתימת הסטודנט_________________ :

