י"ז חשון תשע"ח
 06נובמבר 2017
אל:
 יעל קוטון ,ממונה ארצית מנהיגות נוער  -מועצות תלמידים ונוער ומד"צים מנחי מועצות תלמידים ונוער מחוזיות משתתפי סמינרי החורף של מועצות התלמידים והנוערהדון :קול קורא להגשת בקשות למלגות במסגרת קרן "המלאכים"
לסמירי חורף  -שת תשע"ח
שלום רב,
לקראת סמינרי החורף )סמינרי חנוכה( של מועצות התלמידים והנוער המחוזיות ,עמותת במת"ה
)בוגרי מועצת התלמידים והוער הארצית( מכריזה כמדי שה קול קורא להגשת בקשות למלגות
"קרן המלאכים".
הקרן מעניקה מלגות על רקע כלכלי לנציגי מועצות תלמידים ונוער הלוקחים חלק בסמינרים אלו
ונבקשכם להביא לידיעת הנציגים אפשרות זו.
הקרן קרויה על שם אחד מכתביה האחרונים של שולמית )שולי( מלכין ז"ל ,אשת חינוך ,אשר
הלכה לעולמה בחודש יוני  .2012ביומנה ובכתביה האחרונים ציטטה שולי מדבריו של לוצ'אנו דה
קרשנצו ,העוסקים בחשיבותה של הערבות ההדדית" :כל אחד מאיתנו הוא מלאך עם כנף אחת,
רק אם נהיה מחובקים נוכל לעוף יחדיו".
לצורך הענקת המלגות הקצתה העמותה סכום כספי ,אשר יחולק על ידי ועדת המלגות בין הפונים
שיאושרו על ידי ועדת המלגות.
הזכאים להגיש בקשה למלגה:


נציגים נבחרים של מועצת התלמידים והנוער הארצית



חברי המזכירות המורחבת של מועצת התלמידים והנוער הארצית )יושבי ראש מחוזות(



נציגים נבחרים של מועצות התלמידים והנוער המחוזיות

 נציגים תקינים העומדים באמות מוסר ואתיקה ואמנת המועצות המקבלים את המלצת
הרשות והמחוז
העמותה רשאית לדון גם בבקשות של נציגי מועצות תלמידים ונוער שאינם עונים לזכאות זו,
אולם עדיפות תינתן לזכאים.
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מבקשי המלגה מתבקשים למלא ולשלוח את הטפסים הבאים:
 .1טופס בקשה למלגה.
 .2הצהרת המבקש/ת והצהרת הוריו/ה חתומים.
 .3צילום תעודת זהות של המבקש/ת ושל הוריו )כולל ספח(.
 .4אישורי הכנסות והוצאות רלוונטיים )מפורטים במסגרת טפסי הבקשה למלגה וטופס
התנאים והקריטריונים(
 .5צילומי  2תלושי משכורת אחרונים של ההורים וטופס  106אחרון הינם בגדר חובה.
 .6אישורים רפואיים – במידה וישנם.
 .7המלצה המעידה על תפקוד המבקש/ה במסגרת מועצות התלמידים והנוער ,מאחד או
יותר מגורמי החינוך והפיקוח של משרד החינוך או המרכז לשלטון מקומי  /מנחה
המועצות האזוריות ,שעימם פועל/ת המבקש/ת ,כמפורט בטפסים.
פרטים נוספים אודות הקריטריונים לחלוקת המלגה מופיעים בטופס המצ"ב.
דיוניה והחלטותיה של ועדת קרן המלגות של העמותה הינם חסויים מטעמי צנעת הפרט וזכות
עיון בהם תינתן לחברי הועד וועדת הביקורת של העמותה בלבד .היות והעמותה מפוקחת ע"י
רשם העמותות ,לא תוכל העמותה לדון בבקשות שיתקבלו ללא כל הטפסים המתאימים.
מבקשי המלגה מתבקשים לשלוח את הטפסים והספחים לא יאוחר מ 24בובמבר  2017באחת
הדרכים הבאות:


שליחת החומרים לתיבת הדוא"ל הרשמית של העמותהbematana@gmail.com :



מסירה פיזית לאחד מחברי ועדת קרן המלגות.

ועדת המלגות של העמותה תדון על חלוקת הכספים ולכן לא תתאפשר אפשרות להארכת המועד.
נא עמדו בלוחות הזמנים.
לכל פרט נוסף יש להיכנס לעמוד הקרן באתר העמותהhttp://bematana.org.il/?page_id=22 :
בברכת סמיר מוצלח,
אור מורדו
יו"ר עמותת במתנ"ה
נייד ליצירת קשר – 052-5292855
העתקים:
גב' טליה נאמן  -מנהלת מינהל חברה ונוער )בפועל)
מר יפתח גיא -סגן מנהלת מינהל חברה ונוער ,פדגוגיה וניהול
מר איתן טימן -מנהל אגף חברתי קהילתי  -תלמידים ונוער
מנהלי מינהל חברה ונוער במחוזות
גב' יעל נזרי -ממונה ארצית על חינוך חברתי קהילתי ברשויות המקומיות
גב' חנה ארז  -ממונה ארצית חינוך חברתי קהילתי תלמידים ונוער
גב' רות שלוסברג  -מנהלת מחלקות הנוער בישראל
יובל חלביה  -יו"ר מועצת התלמידים והנוער הארצית
גב' רותי קליין פרקש  -מנחה ארצית מנהיגות נוער
גב' צופיה עזר -מנחה ארצי למנהיגות נוער
מטה אגף חברתי קהילתי  -תלמידים ונוער
חברי ועד הנהלת עמותת במתנ"ה וחברי ועדת המלגות
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