
 

                                                                                                       
 

  י"ב, אב תש"ף/2 אוגוסט,2020     

 

 פ"אלשנה"ל תש עמק הירדן תושבימלגות לסטודנטים   כניתותלהגשת מועמדות לקול קורא 

 

לרכוש השכלה גבוהה ולכן    ם עידודטיפוח צעירי העמק והמועצה האזורית עמק הירדן רואה חשיבות רבה ב

 .בנושא מלגות לסטודנטים, למפעל הפיסמחלקת צעירים במועצה  שיתוף פעולה ביןנרקם 

הלימודי מתופעלנה    פ"אתש  םבשנת  במסגרת  תוכניותהצעירים    חלקתבאמצעות     תחולקנה   ןלסטודנטים 

  על הקהילה שלנו.המעוניינים לפעול ולהשפיע  ,הירדן עמק  תושבי סטודנטיםל מלגותה
 

 

 כדלקמן:  תנאי סףרק סטודנטים אשר עומדים ב  לבתוכנית זו יוכלו להיכל 

 .הסטודנטים הינם אזרחי ישראל .1

  ארבעלפחות ב השובי המועציבי אשר מתגוררים ,המועצה בלבד תושבי לצעיריםמיועד  –תושבות  .2

 !אישור תושבות . יש להציגעל פי רישום כתובת בתעודת הזהות  השנים האחרונות

 האקדמאית תשפ"א, הסטודנטים ילמדו באחת מהמסגרות הבאות:במהלך שנת הלימודים   .3

   במוסד המוכר ע"י המל"ג, לתואר אקדמי )ראשון או שני( המוכר ע"י המל"ג  . 3.1

    )רשימת המוסדות הקובעת לעניין זה הינה הרשימה המפורסמת באתר המועצה להשכלה        

   במוסד המוכר ע"י  ם"ג או לימודי הנדסאיגבוהה(, לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל        

 ש"ש בכל סמסטר( 20היקף לימודים עומד על לפחות  –סמסטר ב'  –סמסטר א ו  מה"ט.       

משרד העבודה,   –קורסים המתוקצבים ומפוקחים ע"י האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה  .3.2

בשכר הלימוד  הרווחה והשירותים החברתיים, למעט סטודנטים אשר קיבלו השתתפות

 במסגרת "תכנית השוברים".

 . 45  -20בגילאי צעירים  .4

 : הקשורים לתוכניתם  ניסיון והיכרות עם תחומיביתרון 

o ת  ניהול מדיה ברשתו  היכרות/ ,כולל עבודה עם תוכנות גרפיות ניסיון בגרפיקה – גרפיקה ושיווק

 .פייסבוק, אינסטגרם והיכרות עם מדיות שונות חברתיות כגון:

o סיון בהפקת אירועיםי נבמגוון התחומים / רבותחיבור לעולם הת – ופנאי , ספורט, סביבהתרבות  ,

היכרות עם המרחב  טיולים, ו  טבע וסביבהספורט ימי, ניסיון בהדרכה בתחומים שונים כמו: ספורט, 

 הגאוגרפי והסביבה של עמק הירדן. 

o צעירים   רתימתניסיון וזיקה לעשייה קהילתית חברתית,  -וצמיחה דמוגרפית מעורבות חברתית

 ., הכרות עם קהילת עמק הירדןלעשייה

o יכולת הפקה, ארגון ובנייה של הכשרות בתחומים שונים על פי מיפוי צרכים – הכשרות. 

 

 

 



 

                                                                                                       

 

  בפני ועדה אשר תבחן את התאמתם  ראיון קבלהלמועמדים אשר יימצאו עומדים בתנאי הסף יזומנו  •

בהצגת אישור שירות צבאי/לאומי   עדיפות תינתן למשרתי שירות צבאי מלא או שירות לאומי. תוכניתל

 .בלבד

 סטודנטים אשר יתקבלו לתוכנית יתבקשו להשתתף במפגש הדרכה.  •

  140בהיקף של לפחות במהלך שנת הלימודים הקרובה ו בקהילת עמק הירדן תיו פעילובעבור  התמורה:

בכפוף להגשת דו"ח   .מפעל הפיסהמועצה האזורית עמק הירדן וממ ₪ 10,000מלגאי כל   יקבל ,פעילותשעות 

 . או מי מטעמה שיאושר על ידי מנהלת מחלקת צעירים במועצהכנדרש פעילות 
 

ולהיות שותפים לקידום תחום    משמעותית כניתוהמעוניינים לקחת חלק בתהעומדים בתנאים וסטודנטים 

הגשה  , באמצעות 0012:בשעה   2020.09.03 הצעירים בעמק הירדן מוזמנים להגיש מועמדותם עד ליום

 המסמכים הנדרשים   כלאלקטרונית של 

 .   v.org.il-young@jלדוא"ל: 

  :מסמכים נוספים שיש לצרף לבקשה
 

 לחצו על הקישור לפתיחת הטופס. - טופס בקשה מלא .1

 .תמונת פספורט .2

 . צילום ת.ז. + ספח .3

 אישור תושב מקורי ואסמכתא על מועד תחילת המגורים בישוב.  .4

 הלימודים. ממוסד  אישור לימודים מעודכן   .5

 . מערכת שעות .6

 . בנק על שם מבקש המלגה/או צילום המחאה מבוטלתמה אישור ניהול חשבון  .7

 אישור על שרות צבאי/לאומי/אזרחי.  .8

 קורות חיים.  .9
 

 

 ושם המסמך.מצורפים למייל אחד בלבד ושמורים תחת שם המגיש הנדרשים נא לוודא שכל הקבצים 

 הגשה.באחריות המועמדים לוודא קבלת אישור 

 

 *ההודעה מתייחסת לגברים ונשים כאחד. 

 

 בברכה,          

 מנהלת  -שירה רוכברג         

 מועצה אזורית עמק הירדן -מחלקת צעירים        

mailto:young@j-v.org.il
https://forms.gle/GML2CRJzPXEQJPFWA

