
 

                                                                                                       
 

 2019אוגוסט  1/"ט תמוז, תשע"טכ

 

 לשנה"ל תש"פ בני/ בנות עמק הירדןמלגות לסטודנטים  כניתותלהגשת מועמדות לקול קורא 

 

הוקמה כחלק מגישה זו (, 18-45אזורית עמק הירדן רואה חשיבות גדולה בטיפוח צעירי האזור )המועצה ה

מחלקת צעירים במועצה. בין תחומי פעילותה תעסוק המחלקה גם בנושא פיתוח קהילתי  ביחס לאוכלוסיות 

 בעמק ותפעל לחיזוקן. ( סטודנטים ומשפחות צעירות ,/בני שירות לאומי)חיילים, הצעירים 
 

נרקם לשלב לימודים ופעילות קהילתית לרכוש השכלה גבוהה ובני/ בנות עמק הירדן  סטודנטיםעל מנת לעודד 

 .בנושא מלגות לסטודנטים למפעל הפיס מחלקת צעירים במועצה האזורית שיתוף פעולה בין

בני  סטודנטיםל מלגות 20 תחולקנהתופעל תכנית מיוחדת לסטודנטים במסגרתה  תש"פ םבשנת הלימודי

הפעילות יסייעו במינוף וחיזוק ובכך  יםצעירים ביישובכרכזי יפעלו  המשתתפים בתוכנית זו. הירדן ובנות עמק

 לצעירים ביישוב ובמועצה. 
 

והעלאת זיהוי  ,צעירים ביישובהמיפוי עריכת סיוע בתכלול בין השאר  יםצעירים ביישובהרכזי פעילותם של 

מרכז הצעירים שירותי  פרסוםלצעירים ביישוב,  התרבות והפנאי בתחומיפעילויות , ארגון צרכיהם השונים

  .ועודצעירי היישוב  בקרב 

וזאת בכל ישוב וישוב  הפעילויות לצעירים מגוון מנף אתתליווי והדרכה וכניסתם אל הישובים יקבלו הרכזים 

 לכלל צעירי העמק.לקבוצת המלגאים ו/או לפעילויות משותפות אשר תתקיימנה במרכז הצעירים  בנוסף
 

 כדלקמן:  תנאי סףרק סטודנטים אשר עומדים ב ללהיכלבתוכנית זו יוכלו 

 .הסטודנטים הינם אזרחי ישראל .1

 אשר מתגוררים. השנים האחרונות חמשלפחות ב המועצה בלבד תושבי לצעיריםמיועד  –תושבות  .2

 !על פי רישום כתובת בתעודת הזהות והצגת אישור תושבות השובי המועציבי בפועל 

במהלך שנת הלימודים האקדמאית הסטודנטים לומדים במוסד המוכר ע"י המל"ג, לתואר אקדמי  .3

או לימודי  לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג או )ראשון או שני( המוכר ע"י המל"ג

לפחות היקף הלימודים עומד על )סמסטר ב'  –מה"ט. סמסטר א' ו הנדסאים בתוכנית המוכרת ע"י 

 .(בכל סמסטר יותשעות שבוע 20

 .45 -20בגילאי צעירים  .4

 :הקשורים לתוכניתם ניסיון והיכרות עם תחומיביתרון 

o פייסבוק,  ניהול מדיה ברשתות חברתיות כגון: היכרות/ ניסיון בגרפיקה, – גרפיקה ושיווק

 .אינסטגרם והיכרות עם מדיות שונות

o סיון בהפקת אירועיםינבמגוון התחומים /חיבור לעולם התרבות  – תרבות ופנאי. 

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

 .לעשייה

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

 130ל לפחות בהיקף שבמהלך שנת הלימודים הקרובה וצעירים בתחום הת יוריכוז פעילובעבור  התמורה:

בכפוף להגשת  .מפעל הפיסהמועצה האזורית עמק הירדן וממ ₪ 10,000 ת/מלגאיכל  יקבל ,פעילותשעות 

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

ולהיות שותפים לקידום תחום  משמעותית כניתוהמעוניינים לקחת חלק בתהעומדים בתנאים וסטודנטים 

הגשה , באמצעות 19:00בשעה  10.09.18 הצעירים בעמק הירדן מוזמנים להגיש מועמדותם עד ליום

 .  v.org.il-young@jהמסמכים הנדרשים לדוא"ל:  כלאלקטרונית של 

 

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

 באחריות המועמדים לוודא קבלת אישור הגשה.

 

 

 בברכה,         

 מנהלת -שירה רוכברג         

 מועצה אזורית עמק הירדן -מחלקת צעירים        

  

mailto:young@j-v.org.il


 

                                                                                                       
 
 

 רכזי צעירים בישובי עמק הירדן -מלגותתוכנית ב בקשה להשתתף

 
           : פרטישם 

 

             :שם משפחה

 

            טלפון נייד:

 

            דוא"ל:

 

           ת.ז:הרשומה בכתובת מגורים 

 

           מסלול לימודים:

 

            שנת לימודים:

 

       מוסד לימודים:

 
 

  :מסמכים נוספים שיש לצרף לבקשה
 

 .תמונת פספורט .1

 .ספחצילום ת.ז. +  .2

 ישוב.מועד תחילת המגורים באישור תושב מקורי ואסמכתא על  .3

 אישור לימודים מעודכן מהמוסד האקדמי. .4

 .מערכת שעות .5

 .בנק על שם מבקש המלגה/או צילום המחאה מבוטלתמהאישור ניהול חשבון  .6

 אישור על שרות צבאי/לאומי/אזרחי. .7

 קורות חיים. .8
 

 

 המלגות של המועצה האזורית עמק  תוכניתהריני לאשר כי ברצוני להשתתף ב
 

וכן כי כל הפרטים שמסרתי בטופס זה  יישובי עמק הירדןהירדן ומפעל הפיס לרכזי צעירים ב
 ובמסמכים המצורפים הינם נכונים.

 

 . מובנים לי ומוסכמים על ידי לשם הצטרפות לתוכניתהתנאים כל 

 
 

 תאריך    חתימה    מס' ת.ז. 
 
 

             


