שנה"ל תשע"ח 2018 -2017

סטודנטים בונים עתיד בגליל
תנאי סף להגשת מועמדות לתכנית
 .1סטודנטים בשנת לימודיהם האחרונה במכללות בגליל לתואר ראשון או לתואר
בוגר במדעים ()Bsc
 .2מגורים בגליל.
 .3בעלי הישגים לימודיים גבוהים (ממוצע )80
 .4התחייבות למשרת סטודנט בשכר בתחום לימודיהם בשנת הלימודים האחרונה
באחד מהארגונים /מפעלי התעשיה בגליל.
 .5התחייבות למגורים ועבודה בגליל למשך שנתיים נוספות מתום הלימודים.
 20 .6שעות נוכחות ,כל שנה ,במפגשי תוכן  /התנדבות בקהילה לפי דרישת הרשות
לפיתוח הגליל (סה"כ עד  5מפגשים בשנה)
קבלה לתכנית כפופה לדרישות המעסיק וראיון אישי
הרשות לפיתוח הגליל אינה מתחייבת לאשר את כל הבקשות  -לשיקול הוועדה בלבד.
אישור השתתפות בתכנית מותנה בהשתלבות במקום עבודה מתאים לתנאי התכנית
המכללות המשתתפות בתכנית
המכללה האקדמית אורט בראודה
המכללה האקדמית גליל מערבי
המכללה האקדמית צפת
המכללה האקדמית תל חי
המכללה האקדמית עמק יזרעאל
המכללה האקדמית כנרת
מכללת אוהלו
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סטודנטים בונים עתיד בגליל
הגשת מועמדות לתכנית המלגות התלת שנתית
שם פרטי ______________ :שם משפחה __________ :מצב משפחתי_________ :
מס ת.ז ________________ :.כתובת מלאה__________________________ :
טלפון נייד _________________ :טלפון נוסף______________________ :
דוא"ל( _______________________________ :נא לכתוב בכתב ברור)
שירות צבאי /לאומי כן /לא

מספר חודשי שירות____ :

האם גורם כלשהו משתתף במימון שכ"ל (כן/לא) פרט ______________________
האם את/ה קיבלת ומקבל מלגה מגורם נוסף במהלך הלימודים האקדמאיים? (כן/לא) פרט
___________________________________________________________
מוסד אקדמי _____________________ :שנת לימוד ג,ד (הקף בעיגול)
תחום לימודים__________________________ :
יש לצרף לבקשה:
צילום ת.ז( .כולל ספח עם כתובת)
גליון ציונים עדכני
קורות חיים מעודכנים
אישור לימודים  -סטודנט מן המניין

בקשות אשר יהיו חסרות  -לא יטופלו ויחזרו לסטודנט
אני ,הח"מ מצהיר כי כל הפרטים בטופס זה מהימנים ,במידה ויתברר אחרת ,הנני מתחייב
להחזיר את הכספים שניתנו לי והשתתפותי במסגרת "סטודנטים בונים עתיד בגליל" תופסק
לאלתר.
שם מלא __________________ :חתימה___________________ :
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סטודנטים בונים עתיד בגליל
אנשי קשר במכללות הגליל
להגשת המועמדות לתכנית יש לשלוח שאלון מלא בצירוף כל
האישורים הנדרשים לאיש/ת הקשר במכללה בה הינך לומד:

המכללה
המכללה האקדמית
להנדסה אורט בראודה

איש הקשר
דונה אשכנזי

דוא"ל
donaas@braude.ac.il

אחראית מלגות

ענבל כתב-אוזן

המכללה האקדמית
סיוע כלכלי ומעורבות חברתית
גליל מערבי
ruthyh@yvc.ac.il
המכללה האקדמית עמק רותי הלמן שלו
רכזת מלגות
יזרעאל
nirit@kinneret.ac.il
נירית שחם
המכללה האקדמית
רכזת מלגות
כנרת
mirah@telhai.ac.il
המכללה האקדמית תל מירה הרשקוביץ
פיתוח קריירה ,יזמות וארגון בוגרים
חי
המכללה האקדמית צפת מרי בן לולו

inbalu@wgalil.ac.il

maryb@zefat.ac.il

דיקנט הסטודנטים

מכללת אוהלו

רואי פרנקל

roiy@ohalo.ac.il

ראש מינהל דיקנט

אחראית התכנית  -ר' תחום תעשיה תעסוקה ויזמות  -הרשות לפיתוח הגליל
ורדה קורן varda@galil.gov.il
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תכנית סטודנטים בונים עתיד בגליל
סטודנט/ית יקר/ה,
כאמור ,תכנית זו הינה תכנית תלת שנתית שנועדה לתמרץ סטודנטים במוסדרות אקדמאים
בגליל ,להשאר בגליל לאחר תום תקופת לימודיהם ולקבוע את מגוריהם בגליל.
במסגרת התכנית ,הסטודנט מקבל מענק המותנה בהתחייבותו לעבוד במשרת סטודנט בשנת
לימודיו האחרונה ,להמשיך לעבוד במשרה מלאה במשרה שנבחרה ולהתגורר בגליל במשך
שנתיים נוספות מתום לימודיו.
 .1כתנאי לקבלת המענק הנך מתבקש/ת להדפיס את טופס ההצהרה המצורף ,למלא את
הפרטים הנדרשים ולשלוח אותו לרשות לפיתוח הגליל עבור אחראית התכנית ,גב' ורדה
קורן .יובהר כי המצאת כל המסמכים במועד שנדרש הינה תנאי לקבלת המענק .אין
לערוך שינויים בטופס ההצהרה .טופסה הכולל שינויים לא יתקבל.
 .2המענק מוענק לך על בסיס נכונות הנתונים שמסרת .אם יתברר אחרת ,הרשות לפיתוח
הגליל שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לאלתר את המשך התשלום ולדרשם חזרה.
 .3כאמור ,המענק מותנה בהמשך תעסוקה ומגורים בגליל .כל סטודנט יידרש להציג מספר
פעמים בשנה ,לפי דרישת הרשות לפיתוח הגליל מסמכים רלונטיים (אישורי העסקה,
אישורי תושב ,חוזה שכירות וכו) .ריכוז הפעילות ייעשה באמצעות הרשות לפיתוח
הגליל.
 .4קבלת המענק מותנית בעמידה בקריטריונים כפי שנקבעו על ידי הרשות לפיתוח הגליל.
 .5המשך הקשר עמך הן בעדכון ובשינוי פרטים והן בהודעות שוטפות על העברת
התשלומים ,ייעשה באמצעות הרשות לפיתוח הגליל.
 .6שאלות ובירורים יש לשלוח באמצעות דוא"ל אל אחראית התכנית ורדה קורן
varda@galil.gov.il
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אל :הרשות לפיתוח הגליל

טופס הצהרת זכאי מלגת "סטודנטים בונים עתיד בגליל"
שם הסטודנט _____________________ :מספר ת.ז____________________ .
אני הח"מ מצהיר/ה בזה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי באם לא
אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ומתחייב בזאת כדלקמן:
א .בעת חתימתי על הצהרה זו אני סטודנט שנה ___ במכללה האקדמית________.
ב .אין בכוונתי לנשור מהלימודים  ,ככל והיה שינוי בשנת הלימודים לרבות דחיית
קורסים .אודיע בכתב מידית לרשות לפיתוח הגליל.
ג .ידוע לי שביצוע תשלומי המלגה ייעשה בשלושה תשלומים ,ברבעון האחרון של כל
שנה ,החל משנת  2018בכפוף להצגת האישורים הנדרשים לפי הנחיות הרשות
לפיתוח הגליל ובכפוף לאישורי תקציב של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל
מידי שנה.
ד .הובהר לי כי המענק מותנה בעבודתי בגליל במשך  3שנים רצופות ,החל מהשנה
האחרונה ללימודי ועד לתום שנתיים ממועד סיום לימודי .לפיכך ,אני מתחייב/ת
להתגורר ולעבוד בתחום הגליל החל מהיום ועד שנתיים מתום לימודיי.
ה .ידוע לי כי תנאי זה הינו תנאי יסודי לקבלת המענק ובמידה ואפר אותו ,יופסקו
תשלומי המענק ואדרש להשיב את כספי המענק שקיבלתי.
ו .בכל מקרה בו אשנה את מקום מגוריי בפועל או את מקום עבודתי ,אודיע בכתב
מידית לרשות לפיתוח הגליל.
ז .בכל מקרה בו אשנה את מקום מגורי ,בפועל ,אל מחוץ לגבולות הגליל ,אשיב לידי
הרשות לפיתוח הגליל את כל הכספים שקיבלתי על חשבון המענק ,עד לאותה
תקופה ,בצירוף הפרשי ריבית והצמדה כדין ,וזאת תוך  30ימים מיום שינוי מקום
המגורים ו/או מקום העבודה כאמור לעיל.
ח .ידוע לי כי אדרש להמציא אישורים על נכונות הפרטים מספר פעמים בשנה לפי
דרישת הרשות לפיתוח הגליל.
ט .ידוע לי כי נוכחות בטקסי המלגות אחת לשנה הינה תנאי הכרחי לקבלת המלגות.

י .תנאי הכרחי להשתתפות בתכנית  20 -שעות השתתפות במפגשי תוכן לפי
החלטת הרשות לפיתוח הגליל (שיחולקו עד  5מפגשים בשנה) .שעות אלה
יכולות להיות מפגשי תוכן ,התנדבות בקהילה וכדומה בכל אחד מישובי הגליל.
יא .הנני מוותר בזאת על חסיון המידע ומאפשר מסירת כל מידע אודותיי ממוסד
הלימודים ומכל גוף אחר הקשור לנכונות המידע אשר מסרתי לרשות לפיתוח
הגליל.
יב .ידוע לי כי המצאת כל המסמכים במועד שנדרש הינה תנאי לקבלת המענק.
יג .אין לערוך שינויים בטופס ההצהרה .טופס הכולל שינויים לא יתקבל.
יד .ידוע לי כי באם יאושר לי סיוע ו/או מלגה יהא זה ,בין השאר ,על סמך הצהרתי
זו ולפיכך הנני מתחייב להודיע לרשות מיד בשינוי פרטים אישים.
טו .הרשות לפיתוח הגליל שומרת על זכותה להפסיק את המלגה.
הח"מ מאשר ,מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים והמידע כמפורט לעיל הינו נכון וחתימת
הח"מ על טופס רישום זה מהווה אישור וראיה לנכונות הפרטים שמילא ,ולהסכמתו לכל
הוראה /הנחיה /תקנה בנושא קבלת מלגות מהרשות לפיתוח הגליל.

____________
תאריך

__________________________
שם הסטודנט וחתימה

