 13נובמבר 2022
י"ט חשון תשפ"ג

תושבי כפר תבור היקרים
שלום וברכה
הנדון :קרן מלגות המועצה לסטודנטים 2023 -

אנו שמחים לבשר לכם כי המועצה המקומית כפר תבור תמשיך גם בשנת הלימודים הנוכחית בהענקת מלגות
לסטודנטים בני ובנות 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;
 .1מלגה לסטודנט ללא התנדבות כ.₪ 1,000 -
 .2מלגה לסטודנט עם התנדבות של  30שעות כ₪ 3,000 -
ועדת המלגות פתוחה ליוזמות נוספות שתבואנה מצד הסטודנטים.

בברכה,

אריאל בר-און

עודד הלפרין

סגן ראש המועצה
ויו"ר ועדת מלגות

ראש המועצה

להלן תנאי הקבלה למלגות המועצה:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.

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 בפני חברי ועדת המלגות ,מר אריאל בר-און  -סגן
ראש המועצה ,הגב' יפעת טל  -חברת המועצה ,הגב' ספי טננבאום  -נציגת ציבור.

הראיונות עבור סטודנטים שיבקשו להתמיין למלגה הכוללת התנדבות יתקיימו בזום בתאריכים :
 8.12.2022בין השעות 20:30 - 18:00
 15.12.2022בין השעות 20:30 - 18:00
 16.12.2022בין השעות 13:00 - 10:30
** לאחר סגירת ההרשמה אנו ניצור איתכם קשר לתיאום מועד ראיון
הסכום שיוקצב למלגות בשנת התקציב  2023יהיה 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 המקוון בקישור -
 . https://forms.gle/nyThmdhCYesrDVWa8לא יאוחר מיום 30.11.2022
בקשה שתוגש ללא כלל המסמכים והאישורים הנדרשים לא תובא לדיון.
לסיוע או פרטים נוספים ניתן לפנות למנהל מרכז צעירים למיילKehila2@kt.matnasim.co.il :

הערה חשובה  -מלגות המועצה תחולקנה בטקס רשמי שיערך בסוף קיץ  .2023מקבל המלגה חייב להגיע
לטקס.

לנוחיותכם ,מצורפת רשימה חלקית של אפשרויות ההתנדבות הקיימות בכפר:
 .1הובלה של פרויקטים  -סטודנטים בעלי יכולות/כישרונות מסוימים שיכולים להוביל פרויקטים
לדוגמת להקת נוער ,קבוצת מנהיגות ,קידום פעילות הייטק באזור הגיאוגרפי שלנו וכו'.
 .2מחלקת הנוער  -השתתפות באירועים ,קייטנות וטיולים של מח ילדים ונוער במהלך השנה בדגש על
חנוכה ,פסח ותקופת הקיץ.
 .3תקופת הקיץ  -השתלבות במפעלי הקיץ השונים של המתנ"ס .הפעלת תוכניות קיץ ,סיוע בקייטנות
ובתוכנית "בית הספר של החופש הגדול".
 .4עזרה באירועים קהילתיים – ט"ו בשבט/פסח/יום השואה/יום הזיכרון/יום העצמאות ,מסיבות,
הרצאות ועוד ועוד.
 .5עבודה עם הגיל השלישי  -חיבור סטודנטים לגיל השלישי בכפר.
 .6השתלבות בגני הילדים  -השתלבות בפעילות יומיומית בגן וכן ליווי וסיוע לילדים במוסדות השונים.
 .7קייטנה לילדים עם צרכים מיוחדים  -בתקופת החופש הגדול .
 .8מוזיאון חצרות האיכרים – עזרה תפעולית ואדמיניסטרטיבית בשעות וימי עבודה גמישים.
 .9דיגיטציה של ארכיון המועצה  -העברת ארכיון המועצה לקבצים דיגיטאליים .העבודה לא מחייבת
הגעה למועצה.
 .10השתתפות בפעילויות המתנ"ס והמועצה  -לוקחים חלק במגוון פעילויות עבור הקהילה ומסייעים
לצוותים בכל מה שנדרש .ניתן בימים קבועים או על פי דרישה ,בגמישות של ימים ושעות ובתאום
מראש.

