מועצה מקומית קדימה צורן

נוהל בקשה למלגות ספורטאים מצטיינים לשנת תשפ"א

כללי:
מועצה מקומית קדימה צורן מקצה תקציב למלגות שמטרתן לסייע לספורטאים
מצטיינים המתגוררים בקדימה צורן לממן את לימודיהם האקדמיים .
המלגה ניתנת בתמורה ל  60שעות התנדבות של הסטודנטים הנקבעים
במשותף עם הסטודנטים ומחלקת החינוך.

נוהל פניה:
 .1למלא טופס לבקשת תמיכה הנמצא באגף החינוך ובאתר המועצה.
הטופס יועלה לאתר ב.22/11/20-
 .2לצרף מסמכים רלוונטיים כפי שמפורט בטופס הבקשה.
 .3להעביר את הטופס לרכזת הוועדה אריקה באגף החינוך במייל
hinuch@kadima-zoran.muni.il

במסגרת התוכנית ,יהיה זכאי למלגה רק סטודנט המקיים במצטבר את
התנאים הבאים ( :תנאי מפעל הפיס אומצו ע"י המועצה ,לנוחיותכם הפרטים באתר
הפיסhttps://pais-milga-rashut.web.org.il/sportaim.asp :
 .1תושבי קדימה צורן בהתאם לרישום בתעודת הזהות .אזרחי/ת ישראלי/ת
 .2במועד הגשת הבקשה הסטודנט הינו ספורטאי החבר בנבחרת לאומית-
ייצוגית של ישראל ,ויש בידו אישור חתום על כך מאת יו"ר/מנכ"ל
איגוד/התאחדות הספורט.
 .3סטודנטים במוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המל"ג

.4
.5
.6
.7
.8

הסטודנטים ילמדו לקורסים המתוקצבים ומפוקחים ע"י האגף להכשרה
מקצועית בזרוע העבודה -משרד העבודה,הרווחה והשרותים החברתיים.
הסטודנטים ילמדו בבתי ספר על תיכוניים לאומנויות המוכרים ע"י משרד
התרבות והספורט.
הסטודנטים ילמדו בכיתות י"ג – י"ד בחינוך טכנולוגי על יסודי בבתי ספר
המאושרים ע"י משרד החינוך
הסטודנטים לא מקבלים מלגה נוספת ממפעל הפיס בשנת תשפ"א
הסטודנט יבצע במסגרת התוכנית התנדבות חברתית בהיקף של 60
שעות לפחות ,במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשפ"א עד ל-
31/8/21

קריטריונים:
.1
.2
.3
.4
.5

עמידה בתנאי מפעל הפיס
פניות לביצוע שעות ההתנדבות בהתאם למערכת הלימודים והתחייבות
נוספות של הסטודנטי/ת
נמצאה התאמה לצורך ביצוע ההתנדבות  /יש אחראי במקום ההתנדבות
שמלווה את הסטודנטי/ת.
לסטודנט חשבון בנק ע"ש הסטודנט/ית
הסטודנט יעבור ראיון במחלקת החינוך

חברי וועדת המלגות
הועדה הינה מקצועית פנימית של המועצה  .חברים בה  3חברים  .מנהל
מחלקת החינוך  ,נציג אגף החינוך ונציג נוסף של מחלקת חינוך.
יש למלא פרוטוקול לאישור מתן המלגות אשר ייחתם על ידי כל חברי הועדה

אופן הפרסום
באמצעות אתר המועצה וכל מקור פרסום שהמועצה תמצא לנכון.
גובה המלגה
נכון לשנת תשפ"א  10,000שח בשני פעימות .פעימה ראשונה ע"י מ.מ קדימה
צורן לא יאוחר מיום  .01.05.21ופעימה שניה ע"י מפעל הפיס לאחר מילוי
שעות ההתנדבות ולא לפני סוף אוקטובר . 2021

לוח זמנים:
הגשת הבקשות מ 22/11/20 -ועד לתאריך 15/12/20בכל שנה .המועצה
רשאית לתת ארכה מטעמים מיוחדים .

קבלת החלטות בוועדת המלגות ומתן הודעה למבקשים בתוך  2שבועות
מהמועד האחרון להגשת הבקשות ולא יאוחר מ  31.12.20בכל שנה.

