כ"ג תמוז תשע"ז
 17יולי 2017

לכבוד:
 יעל קוטון ,ממונה ארצית למנהיגות צעירה מנחי מועצות תלמידים ונוער מחוזיות מליאת מועצת התלמידים והנוער הארציתהדון :קול קורא להגשת בקשות למלגת ציג מצטיין במסגרת "קרן החלומות"
ע"ש סגן הילה בצלאלי ז"ל
שלום רב,
לקראת סמינר הקיץ של מועצת התלמידים והנוער הארצית ,שייערך בין התאריכים
 ,22-25/08/2017עמותת במתנ"ה מפרסמת בזאת 'קול קורא' למלגות "קרן החלומות" ע"ש סגן
הילה בצלאלי ז"ל.
"קרן החלומות" ע"ש הילה בצלאלי ז"ל הינה אחת הדרכים באמצעותן פועלת עמותת במתנ"ה
לקידום מנהיגות צעירה של מועצות תלמידים ונוער תוך תמיכה בערכים של חינוך ,תרומה לזולת
וערבות הדדית.
המלגה מיועדת לנציגי מנהיגות נוער נבחרת וייצוגית הפועלים במועצת התלמידים והנוער
הארצית ובעלי תפקידים במועצות התלמידים והנוער המחוזיות ,מתוך מטרה לעודד ערכים של
ייצוגיות ,מעורבות ,הצטיינות ,מנהיגות ותרומה משמעותית לחברה.
המלגה ניתנת על בסיס המלצות וקריטריונים המעידים על הצטיינות ותרומה מעל למצופה
בתחום מועצות התלמידים והנוער.
רשאים להיות מועמדים למלגה חברי מועצת התלמידים ונוער הארצית בשנת תשע"ז ו/או בעלי
תפקידים באחת משבעת מועצות התלמידים והנוער המחוזיות )צפון ,חיפה ,מרכז ,ת"א ,ירושלים,
התיישבותי ודרום( ,שהמליצו עליהם לצורך קבלת המלגה חבריהם למועצה או מנחיהם.
ממליצי המלגות נדרשים להגיש את כל הטפסים בצורה מסודרת באמצעות הדוא"ל לכתובת
הרשמית של עמותת במתנ"ה bematana@gmail.com :עד ליום ה' ה27.07.2017 -
ועדת המלגות תפרסם את שמות הזוכים בטקס מכובד שייערך בנוכחות משפחת בצלאלי בהר
הרצל ,ביומו האחרון של הסמינר.
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ביום ו' ה 04.08.2017-תתכנס ועדת המלגות ותקבע את המצטיינים ,לכן לא תתאפשר אפשרות
להארכת המועד .נא עמדו בלוחות הזמנים.
להורדת טפסי הממליצים ולכל פרט נוסף יש להיכנס לעמוד הקרן באתר העמותה:
www.bematana.org.il/?page_id=888

בהערכה רבה לכל העוסקים במלאכה,
אור מורדו
יו"ר עמותת במתנ"ה
העתקים:
מר דני רוזנר ,מנהל מינהל חברה ונוער
מר איתן טימן ,מנהל אגף חברתי קהילתי – תלמידים ונוער
מנהלי מינהל חברה ונוער במחוזות
מר יובל חלביה ,יו"ר מועצת התלמידים והנוער הארצית
חברי ועד הנהלת עמותת במתנ"ה וחברי ועדת המלגות
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