
 

 

הסוכנות היהודית ממומנת על ידי הפדרציות 

צפון אמריקה, קרן היסוד, קהילות  -היהודית 

ופדרציות יהודיות עיקריות, הקרן לידידות 

ירושלים, קרנות ותורמים מישראל ומרחבי 

 העולם

 דלאוור-תמר/ניו ג'רסי-טופס בקשה למלגת שותפות ביחד ערד

 
, העיר ערד והמועצה האזורית תמר שותפות עם אגד קהילות יהודיות מניו ג'רסי ודלאוור

(, תוכנית של הסוכנות היהודית 0222במסגרת תוכנית שותפות ביחד )לשעבר שותפות 

המחברת בין קהילות בישראל לקהילות יהודיות מעבר לים. מטרת השותפות להעצים את 

הקהילות השותפות ולחזק את הקשרים בין הקהילות משני צידי האוקיינוס. קרוב לשני עשורים, 

מארה"ב במימון תוכניות קהילתיות, חינוכיות וכלכליות בערד מסייעות הקהילות השותפות 

 ותמר. 

מלגות השותפות הינן תרומה של הקהילות השותפות לטובת סטודנטים תושבי ערד ולמען ילדי 

 מרכז הקליטה "אורלי" הממוקם בעיר.

 
 הוראות למילוי הטופס ולהגשתו: .א

  למלא את הטופס במלואו ובמדוייק.יש 

  כל המסמכים והאישורים הנדרשים. טופס שלא ימולא כנדרש לא יש לצרף לטופס את

 יטופל ולא תימסר על כך הודעה.

  באחת מהדרכים הבאות:מרכז הצעירים ערד מאת הטופס יש להגיש לשירן גלוסטרון 

  shiran.g@bthere.org.il :במייל .1

 ערד )מרכז קליטה יפית/ווג'ס לשעבר( 02ברח' יאשיהו  :ידנית .0

 
 :בקשה למלגהמי זכאי להגיש  .ב

 סטודנט שהינו תושב ערד ומתגורר בפועל בערד 

 אחרי שירות צבאי/לאומי 

 )בעל ניסיון בהדרכה/עבודה עם ילדים )יתרון 

  שעות שבועיות של התנדבות במרכז הקליטה "אורלי"  4-8סטודנט המתחייב לביצוע

 במהלך שנת תשע"ד בערד

 "הבעלי אישור לימודים לשנת תשע 

  0214נובמבר אפשרות להתחיל את ההתנדבות בתחילת 

 

 :לוח זמנים .ג
  01.12.0214בקשת המלגה ניתן להגיש עד את 

 שותפות ביחד,  ,החלטה תתקבל על ידי ועדה המורכבת מנציגי הסוכנות היהודית

 .עיריםמרכז קליטה אורלי ומרכז הצ

 בפעילויות ת ולהשתתף מקבלי המלגה יידרשו לספק דוחות במהלך תקופת ההתנדבו

 של השותפות



 

 

הסוכנות היהודית ממומנת על ידי הפדרציות 

צפון אמריקה, קרן היסוד, קהילות  -היהודית 

ופדרציות יהודיות עיקריות, הקרן לידידות 

ירושלים, קרנות ותורמים מישראל ומרחבי 

 העולם

 מלא( יש לצרף צילום ת"ז כולל ספח) פרטים אישיים

    

 תאריך לידה מס' זהות שם פרטי שם משפחה

    

 מס' לימודים מצב משפחתי תאריך עליה ארץ לידה

  

 כתובת בתקופת הלימודים כולל מיקוד קבועה כולל מיקודכתובת 

  

 כתובת דוא"ל טלפון נייד

 

 צבאישירות 

 / התנדבות סוג שירות: צבאי / לאומי

     תאריך שחרור:             תאריך גיוס:

  תפקיד/ים: 

  

  

  

   

 

 תעסוקה

 בתחום החינוך/הדרכה בלבדניסיון תעסוקתי יש למלא 

 מקום עבודה תפקיד שנים

   

   

   

   

 

 )יש לצרף אישור לימודים( השכלה

  אקדמי: מוסד 

   : וסוג התואר מסלול הלימוד

        גובה שכ"ל   מספר שעות אקדמיות שבועיות:    מתוך  שנה 

 



 

 

הסוכנות היהודית ממומנת על ידי הפדרציות 

צפון אמריקה, קרן היסוד, קהילות  -היהודית 

ופדרציות יהודיות עיקריות, הקרן לידידות 

ירושלים, קרנות ותורמים מישראל ומרחבי 

 העולם

 מעורבות חברתית

  _______כן שם הפרויקט: לא    בפרויקט פעילות חברתית תמורת מלגה:  השתתפות

  _____כן שם הפרויקט: לא     בפרויקט מעורבות חברתית אחר: השתתפות 

  _____ :כן תאורלא      התנדבותית/חברתית אחרתת בפעילות בומעור

  

  

  

  _________________ (ציין סכום ושם המלגהת מלגה מגורם אחר )יש ל/קבלהאם את/ה מ

 

 ניסיון בהדרכה/ עבודה עם ילדים/בני נוער/מבוגרים במסגרת פורמלית/בלתי פורמלית

  

  

  

  

   

 

 עצמי )ספר/י על עצמך: רקע, תחביבים, ומדוע מגיע לך לקבל מלגה( /תאורמלל חופשי

  

  

  

  

   

 

 הצהרה

ה \מצהירמטה, שם : ___________________ ת"ז________________  אני החתום/ה

בזאת כי כל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים וידוע לי כי מסירת פרטים שאינם נכונים יכולה 

 לביטול המלגה. לשמש סיבה לדחיית הבקשה ו/או

. 

    

 חתימה   תאריך


