מלגות לימודים – מעורבות חברתית
המועצה האזורית עמק יזרעאל מציעה לסטודנטים,
תושבי יישובי המועצה לקחת חלק בפרויקטים של מעורבות
חברתית תמורת מלגת לימודים
(  60שעות )

חיזוק הקשר בין הסטודנטים ליישובים – תרומה לקהילה בה הם גרים

קריטריונים לקבלת מלגת מעורבות חברתית:
•

תושב המועצה על פי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים  ,במשך  5שנים אחרונות
(לפחות) .

•

גילאי ( 20-35ילידי . ) 1984-1999

•

סטודנט במסלול לימודים אקדמי מוכר לתואר ראשון וללימודי הנדסאי.

•

ל ימודים בהיקף של  20שעות שבועיות לפחות בכל סמסטר.

•

סטודנט אשר לא עושה פעילות חונכות דרך גורם אחר .

•

סטודנט אשר לא קיבל מהמועצה מלגת מעורבות חברתית ב עבר – עדיפות.

•

אינו מקבל מימון לשכר הלימוד מגוף אחר בהיקף של  50%ומעלה .

•

שירות צבאי או שירות לאומי  ,אזרחי .

•

ראיון אישי (יתקיימו במהלך חודש ספטמבר /אוקטובר ) 2019

•

חתימה על חוזה.

דרישות:
•

מפגשי העשרה קבוצתיים

•

כנס מפעל הפיס לצעירים

•

כנס ישראל לצעירים

•

טקס הענקת מלגות  10ינואר 2020

מועד פתיחה להגשה 30 :יוני 2019
מועד אחרון להגשה 15 :ספטמבר 2019
המעוניינים מתבקשים למלא פרטים בטופס מקוון באפליקציה  /אתר המועצה
ולצרף את טופס הבקשה והאישורים הנדרשים סרוקים באיכות גבוהה.
רשימת המלגות בהמשך
בכל מקום בו מנוסח בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.
מסמכים שלא יסרקו בצורה ראויה ,ייפסלו.

סיירת מחצלות
במהלך החופשות מהלימודים בני ובנות נוער נוטים להסתובב יותר בישובים  -שוטטות
בני ובנות נוער עשויה להביא להתנסות בהתנהגויות סיכוניות מצדם ולכן חשוב להגביר
את הפעילות בזמן החופשים ואת ההשגחה במרחבים הציבוריים.
מטרת הפרויקט:
פלטפורמה למפגש בני נוער ביישובים עם בוגר משמעותי (מדריך מטעם פרויקט עיר ללא
אלימות ומלגאי) בשעות הלילה ( בחופשות חנוכה ,פסח וקיץ ) .
דרישות:


מפגשים בחופשות חנוכה ,פסח וקיץ



ניסיון בתחום חינוכי  -טיפולי  -יתרון



יחסי אנוש טובים ,סבלנות ,יצירתיות ,יוזמה

מרכז קליטה קיבוץ מרחביה
קליטת עולים עם בואם לארץ במסגרת תכנית "בית ראשון במולדת" ,לתקופה של חצי שנה
עד שנה .התכנית כוללת אולפן עברית למבוגרים ,שיבוץ ילדים במסגרות חינוך ,ליווי וסיוע
בקשר עם מוסדות וארגונים ,סיורים בארץ ,תכניות העשרה להכרת הארץ ותרבותה.
תכנית לקליטה והכשרה של רופאים עולים ,בעלי ותק מקצועי ,עד הבחינה לקראת קבלת
ר י שיון לעסוק ברפואה בישראל.
סיוע לעולים ,לקראת תום התכנית ,במציאת עבודה ובהתארגנות לקראת מעבר לדיור
עצמאי.
מטרת הפרויקט:
הקניית השפה העברית .קידום העולה בדיבור והבנת השפה העברית טוב יותר.
דרישות:


דובר  /ת רוסית  -יתרון



פגישה שבועית שעה וחצי (פרטני או קבוצתי – יקבע לפי צורך)



יחסי אנוש טובים ,סבלנות ,יצירתיות ,יוזמה

פרויקט יום המעשים הטובים
אירועי שיא לפעילות מתמשכת שמתקיימ ים ביישוב ים לאורך כל השנה ומקדמ ים ערכים של
עזרה לזולת ,אחריות קהילתית ,סולידריות קהילתית ,סובלנות ,כבוד וקבלת השונה,
שמירה על איכות הסביבה וקיימות.
מטר ו ת הפרויקט:
מפגש בין  -דור י לקירוב הקשרים בין צעירים ומבוגרים ביישוב.
פעילויות בנושא נגישות ושילוב בעלי צרכים מיוחדים ביישוב בפעילות הקהילתית ביישוב.
שיפור פני היישוב.
פעילות משותפת שתוצריה יוקדשו לטובת אוכלוסיות מוחלשות מחוץ לגבולות היישוב ,
פנימיות ,ילדים חולים ,עמותות שונות .

דרישות:


הפעילות מתפרש ת לאורך החודשים נובמבר  2019עד אפריל 2020



מפגשים לפי הצורך וקשר שוטף בטלפון וב דוא"ל



כל הפעילות היא בהתאם לצרכי הפרויקט ולקצב ההתקדמות



יחסי אנוש טובים ,סבלנות ,יצירתיות ,יוזמה



ניסיון בהובלת פרויקטים  -יתרון

נוער ,שילוב
רקע על הפרויקט:
במחלקת הנוער מתקיימות פעילויות רבות ובמסגרתן יוצאים ילדים ובני נוער לפעילויות
באופי תנועתי או י ישובי ,לעיתים רבות פעילויות הכוללות לינה מחוץ לבית .במסגרת
הנ י סיון להנגיש את הפעילויות לכלל בני הנוער והילדים בעמק ,מפעם לפעם נדרשים ילדים
ובני נוער לליווי ויחס אישי.
מטרת הפרויקט:
שילוב ילדים בלתי משתלבים בפעילויות הנוער.
דרישות:


ליווי בפעילויות שיא של מחלקת הנוער ,טיולים לאורך השנה ומחנות פסח וקיץ.


ניסיון בתחום חינוכי  -טיפולי  -יתרון.



יחסי אנוש טובים ,סבלנות ,יצירתיות ,יוזמה.



פגישה חודשית עם העו"ס.

שביל יזרעאל קק"ל
רקע על הפרויקט:
שביל יזרעאל קק"ל עובר בין קהילות המועצה .הוא מספר את סיפורו של עמק יזרעאל
וקהילותיו .במסגרת הפרויקט המוצע ,יטיילו הסטודנטים השביל ויכירו את כל הנקודות
עליו .הם יכתבו סיפורי דרך ויעזרו בפרסומו ,הטמעתו בקרב אוכלוסיית העמק ועוד.
מטרת הפרויקט:
חיזוק שביל יזרעאל – קק"ל בקרב אוכלוסיית המועצה וקהילת המטיילים באופ ן כללי.
דרישות:


ידע מוקדם בקריאת מפות שבילים



יכולת ורצון ליציאה לטייל בשביל



יכולת כתיבה ברמה גבוהה



היכרו ת עם עולם השיווק באינטרנט ובכלל



יחסי אנוש טובים ,סבלנות ,יצירתיות ,יוזמה

