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 ג "פ תש -של עיריית רחובות קהילתיותהמלגות ה  תוכנית

 תקנון: 

 

 התנדבות בקהילה ל  ים סטודנטמעודדת  של עיריית רחובות "קהילתיותהמלגות  ה כנית "ת .1

 בקהילה.  שעות התנדבות ₪30 תמורת   2000התוכנית מציעה מלגה על סך 

 17.11.22,  חמישי. ההרשמה תפתח ביום  ות האינטרנט בלבדהרשמה באמצע .2

 .חצותב 30.11.22, רביעי יום בתיסגר ו 10:00שעה ב

 : תנאי סף להגשה .3

 ( 30.11.2004 – 17.11.1986 –תאריכי לידה בין השנים ) 35 - 18  גיל •

במידה  ). תעודת זהותספח לפי  - 01.11.2021 -מהלכל הפחות מגורים ברחובות,  •

ן  ילא תושב העיר בשנה האחרונה, יש להביא אישור מרשם אוכלוסהסטודנט ו

על תושבות ברחובות  והוכחה  בהווהממשרד הפנים המעיד על תושבות ברחובות 

 (השנים האחרונות 5-שנים מתוך ה 3על לפחות 

והסבת   סמינרים להוראה, סאים לימודי הנד, תואר שני סטודנטים לתואר ראשון, •

   אקדמאים לתעודת הוראה 

 : לסמסטר א  שעות לימוד שבועיות •

  -הסבת אקדמאים לתעודת הוראה / להוראהים ר נסמי /דסאים הנתואר ראשון/ 

 שעות 14מינימום 

 שעות 8מינימום  - תואר שני

 קורסים לפחות   2 -פתוחה  ה אוניברסיטה ה

בעת מילוי טופס  ולצרפם  המסמכים הבאים את כל   לסרוקיש  :  מסמכים נדרשים .4

 : הבקשה

  תאריךו " מגורים בעיר רחובות"יש לוודא שבספח מצויין  )  פתוח תעודת זהות + ספח  •

 ( ספחהנפקת ה

 גפ"אישור לימודים לשנת תש •

 . מספר שעות לימוד לסמסטר א בלבדאישור רשמי על  •

 / פטור / עתודאי   המעיד על שירות צבאי/ לאומיאישור  •

במידה  ) 2022 אוקטובר, ספטמבר, גוסטי שכר של הסטודנט לחודשים אותלוש •

 (ועבדת

שם הסטודנט, מספר חשבון   םעצילום צ'ק  /ישור ניהול חשבוןא  -אסמכתא בנקאית •

 ומספר סניף 

ארגונים בהם הוא מעוניין   3 , בטופס המקוון, מתי מתוך הרשימה הקי לבחור על הסטודנט   .5

 ולרשום אותם. לפעול,  



2 
 

 

 המערכת הממוחשבת לא תאפשר שליחת בקשה, ללא כל המסמכים הנדרשים.   .6

 ם. יטהרלוונהמסמכים  כל ן לא צורפו ועדת המלגות לא תדון בבקשות אליה .7

   לא ניתן להגיש מסמכים ידנית! .8

  או ההרשמה למלגה אינה מעידה על קבלה לתוכנית. תשובות ישלחו לסטודנטים שנמצ .9

 . 2023 ינואר חודש  סוףעד לזכאים, רק לאחר עיון בכל הבקשות שיתקבלו וזאת 

ין הסטודנט  בדוא"ל אותו הז תשלח קבלה לתוכנית או אי קבלה לתוכנית, תשובה לגבי  .10

ב"אזור האישי" באתר  ס וסטטלבדוק יהיה ניתן  . בנוסף,  בעת מילוי הבקשה 

 נתן מידע טלפוני!!! י לא ילתוכנית.   ההרשמה

עם   .  ועדת המלגות תתחשב בהעדפת הסטודנט לשיבוץ: שיבוץ הסטודנטים לארגונים  .11

 זאת, השיבוצים יעשו בהתאם לצרכי המערכת 

בו תתקיים   מנהל הארגוןבוץ הסטודנט לפעילות, לאחר שי:  רגוןיצירת קשר עם הא .12

יחד עם זאת על  . עם הסטודנט לתחילת ביצוע הפעילות טלפוני ר קשרויצ הפעילות, 

 הסטודנט חלה האחריות ליצור קשר עם הארגון לתחילת פעילות. 

 (כולל) 2023 יוניחודש עד  2023 פברוארחודש מ : הסטודנטים   תקופת פעילות .13

 . ם לצרכי הארגוןתהיה בהתא ת שעות הפעילותפריס .14

 :  הסטודנט מתחייב  .15

 השעותלמעקב ולאמינות דיווח   •

 הולמת ומוסרית בארגון  להתנהגות •

לפעילות או חיסור מכל סיבה  בזמן   לדיווח לאיש הקשר בארגון על אי הגעה •

 כלשהי 

 שמירה על כללים אתיים ונהלי הארגון  •

על כל   פלטפורמה"ה את מרכז צעירים "במיידי, הסטודנטים מתחייבים ליידע  .16

 עיכוב בפעילות המלגה   

  דו"ח שעות", הפלטפורמהכז צעירים "דנט להעביר למרבאחריות הסטו -סיום הפעילות .17

הפעילות והגשת הדו"ח   ון לסיוםר אח תאריך סיום הפעילות.  מיד עםחתום ע"י הארגון, 

 ( הפלטפורמה   מרכז צעירים את הדו"ח ניתן  למצוא באתר). 30.06.2023 הוא  

על   שעות הפעילות 30להשלים את כל באחריות הסטודנט  -גה חלקיתא תינתן מלל .18

  ת המלגה. מנת לקבל א

  סטודנטים מתבקשיםאליו ה גיגיבטקס ח ולי/אוגוסט י  יםתתקיים בחודש :חלוקת מלגות  .19

  ,לא יגיע לטקסשסטודנט . כתוצאה מאילוצים טכניים, להגיע, כתנאי לקבלת המלגה

 ד המתוכנן. לאחר המוע יקבל את המלגה כחודשיים

 

 ים כאחד *התקנון נכתב בלשון זכר אך מיועד לנשים וגבר


