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תקנון קרן המילגות לסטודנטים לשנה"ל תשפ"א
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המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל מודיעה בזאת לציבור הרחב כי מליאת המועצה אישרה בהחלטה
מיום  7באפריל  2019הקמת קרן מילגות לסטודנטים.
מידי שנה תעניק הקרן מלגות לסטודנטים בהיקף משתנה .הענקת המלגות היא בשיתוף עם מפעל הפיס,
העמותה לגמילות חסדים (גמ"ח) כוכב יאיר  -צור יגאל ועם גורמים וקרנות נוספות ,כפי שתמצא המועצה
לנכון.
ככלל ,יוענקו עד  20מלגות כספיות ,בהיקף של  ₪ 10,000לסטודנט/ית ,אשר עומדים בתנאי תקנון הקרן,
ובסה"כ עד  ₪ 200,000בשנה.
המועצה תקבע בהחלטה ,מדי שנה ,את היקף הקרן ומספר המלגות שיוענקו באותה שנה.
בהתאם לתקנון הקרן על מבקש/ת המלגה לעמוד בתנאים הבאים:
א  .המבקש/ת אזרח/ית ישראלי/ת ,המתגורר/ת בישראל וכתובתו/ה הרשומה במשרד הפנים היא כוכב
יאיר  -צור יגאל.
ב .מגורים אישיים של המבקש/ת או של אחד ההורים בישוב ,במהלך  5השנים האחרונות ,לפחות ,ברצף.
ג  .שירות צבאי או שירות לאומי מלא ,למעט במקרים שבהם ניתן פטור משירות בשל סיבות רפואיות.
(על הסטודנט/ית להמציא אישורים רפואיים בהתאם).
ד .חתימה על כתב התחייבות ל –  140שעות פעילות התנדבותית ,כתרומה לטובת קהילת כוכב יאיר צור
יגאל במהלך שנה ,ממועד קבלת אישור המלגה ,בנוסח שנקבע על ידי מפעל הפיס.
ה .לימודים בפועל בשנת הלימודים האקדמית לתואר ראשון המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה
בישראל.
המועצה מינתה וועדה ציבורית לבחירה ובדיקת הבקשות למלגה.
כיו"ר ועדת המלגות יכהן ראש המועצה .באם יחליט ראש המועצה למנות כיו"ר לוועדה מי מטעמו מקרב
חברי המועצה תימסר הודעה בעניין במליאת המועצה.
כחברי בוועדה יכהנו– מנהל/ת מחלקת הנוער ,מנהל/ת מחלקת הרווחה ,מנהל/ת מחלקת החינוך 2 ,חברי
המועצה  ,שני נציגי ציבור מטעם הגמ"ח ,נציג ציבור בעל זיקה למערכת ההשכלה הגבוהה ויועהמ"ש
המועצה.
אמות המידה לבחינת הבקשות:
מלגות הצטיינות
(א) הוועדה תייעד עד  6מלגות לסטודנטים מצטיינים בעלי ציון אקדמי משוקלל של  90לפחות ,בשנה"ל
הקודמת למועד הענקת המלגה.
(ב) הזכאות תהא לבעלי הציונים הגבוהים ביותר מבין הבקשות.

מלגות על בסיס שירות צבאי
(א) הוועדה תייעד עד  6מלגות לסטודנטים שבמהלך שירותם הצבאי שירתו כקצינים בשירות קבע.
(ב) הוועדה תיתן עדיפות לקצינים ששירתו ביחידות קרביות או תומכות לחימה.
מלגות על בסיס זכאות
(א) יתרת המלגות יוענקו על בסיס זכאות כלכלית.
(ב) הוועדה תקבע מפתח לבחינת הזכאות הכלכלית ותהא רשאית לבקש לצרף למסמכי הבקשה מסמכים
נוספים בהקשר לתמיכת הורים ,בעלות על רכב ,מגורים ומצב כלכלי.
(ג ) כל המסמכים ושיקולי הוועדה למתן מלגה על בסיס כלכלי יהיו כפופים לחובת שמירת סודיות ולהגנה
על הפרטיות.
 .8הועדה תהא רשאית להמליץ לנייד מספר המלגות בין אמות המידה בהתאם לצורך והדרישה.
(א) המלצת הוועדה לניוד מלגות תהא כפופה לאישור והחלטה במליאת המועצה.
 .9על כל המעוניינים לקבל מלגה למלא הטפסים הנמצאים באתר המועצה .בנוסף ,יצרפו מסמכים נוספים
להוכחת התנאים המפורטים בסעיף  5ו 7 -לעיל.
 .10את הבקשה והמסמכים הנלווים יש להגיש באופן מקוון לא יאוחר מיום  15בנובמבר לאותה שנת מלגה .לא
תתקבלנה בקשות שיוגשו באיחור.
 .11כל הבקשות יועברו לוועדה הציבורית לבדיקה ולבחינת הזכאות .הודעה תשלח לכל אלה שנמצאו
מתאימים לקבלת המלגה.
 .12החלטות ועדת המלגות באשר לזכאות למלגה הינן סופיות ואינן כפופות לאישור מליאת המועצה.
 .13על מנת למנוע אי הבנות אין בתקנון זה משום התחייבות של המועצה למתן מלגות למי מהמבקשים ועוד
יובהר כי מספר המלגות הינו מוגבל בהתאם ובכפוף לתקציב שיאושר לצורך כך על ידי מפעל הפיס
והמועצה המקומית.

