
 

  
 

 
  על בסיס כלכליתמיכה  -מעמותת רותם  תקנון חלוקת מלגות

 
 אישור. מלגה למבקשים האישור מתן ודרך בה הדיון אופן, למלגה הבקשה הגשת הליך את לפרט בא זה תקנון
 .השנתישכר הלימוד  בתשלום הנחה משמעותו מלגה

 
צאה זו מותנית ביכולתה הכספית )הק רותם עמותתהשנתי של  תקציבה מסךכסף  סכום הנהלת העמותה תקצה .1

סכום זה  .תקציב העמותהבאסיפה הכללית ואישור  ותאשר סכום זה של העמותה נכון לשנת תקציב נתונה(

קרן הידועה בכינוייה "קרן מלגות עמותת רותם" )להלן: "הקרן"(. בנוסף, תהייה פתוחה קרן זו יוקצה לטובת ה

 מלגותה עדתוויופקדו בקרן זו ישמשו כבסיס כלכלי לשיוקצו ו לתרומות נוספות מגורמי חוץ. סך כל הכספים

 בבואה לדון לחיוב או לשלילה בבקשות המופנות אליה.  

 הקרן יעברו משנה לשנה. כספי תרומות חיצוניות שיופקדו לטובת .2

 , דרכי ההתקשות והמועדים להגשת הבקשותתפרסם לתושבי המועצה את קיומה של קרן המלגותעמותת רותם  .3

 מרכז קהילתי מ.א. מנשה. –רותם האינטרנט של ר באת

 הקרן מיועדת לתושבי המועצה האזורית מנשה בלבד. .4

 .וביטוח בלבד למעט אגרת ההסעותקרן המלגות תתמוך בפעילויות המיועדות לילדים ונוער  .5

 מעלות כל פעילות שעבורה תוגש הבקשה. הזיכוי יתבצע מדי 50%על  לא יעלהמיכה המקסימלית התגובה  .6

 לא תינתן מלגה רטרואקטיבית.חודש בחודשו בהתאם לחודשי הפעילות. 

גובה התמיכה המקסימלית לבקשה יקבע בהתאם ליכולת הכספית של הקרן ומספר הפונים בכל שנת פעילות  .7

 ויבחן מידי שנה בהתאם לנתונים אלה.

הגיש בקשה חדשה לדיון המלגה תינתן לשנת פעילות אחת בלבד ולכל שנת פעילות נוספת יהיה על המשפחה ל .8

 הועדה.

. עבודתה של הוועדה תתחיל מיד לאחר לחודש דצמבר 31שיוגשו עד לתאריך ועדת המלגות תטפל בבקשות  .9

 פתיחת הליך ההרשמה.

 ת המלגות תדון בבקשות שמופנות אליה ישירות ע"י המשפחות המבקשות )לא ע"י גורמי רווחה, חינוך וכו'(. דוע .10

המקבלות תמיכה כספית מהמחלקה לשירותים משפחות ל אינה מיועדתותם קרן המלגות של עמותת ר .11

 .מחלקהה מעט מקרים חריגים ובאישורחברתיים, עבור חוגים ופעילויות לילדי המשפחה, ל

פעילות בנפרד ולא כסל משפחתי אחד. )פעילות מסוימת עשויה לקבל כל ל הבקש תתייחס בכלועדת המלגות  .12

 כלל לא(תמיכה גבוהה מהאחרת או 

 בעל גישה וידע מקצועי בתחום.  גורמיםבתתייעץ עפ"י צורך המלגות  ועדת .13

 חברי ועדת מלגות 

  מנכ"ל עמותת רותם –עודד נויפלד 

  מנהלת מחלקת אמנויות ידע והכשרה –אורית שטראוך 

  מחלקת ספורט מנהל –אוהד בלוך 

 
 
 
 



 
 

 :נוהל טיפול בבקשת מלגה .14

נהלי באתר רותם תחת הלשונית  מופורסהמסמכים הנדרשים יוכל מלגות ההמייל של ועדת  כתובת .א

 .הרשמה

  rotem.milgot@gmail.comבאמצעות המייל:  לוועדה יפנו המלגה מבקשי .ב

כשהוא מלא בכל הפרטים, חתום וכולל את כל המסמכים  הפונים ע"יישלח  "טופס בקשה למלגה" .ג

 לדיון בבקשה.הנדרשים 

 .הבקשות להגשת ושנקבע התאריכיםאת  העמותה תדגיש בפרסומיה באופן ברור .ד

 לכך ודיון בבקשות.  ושנקבע כיםכל הטפסים בתארי ריכוז .ה

 חלק מהפונים לקבלת מידע ומסמכים נוספים.הועדה רשאית לפנות ל .ו

 ,רותם לויותמפעי לאחתכולל הסדר תשלומים,  המשפחה/י ילד של ומסודרת מלאה הרשמה לאחר .ז

 ולאל)גם  ,בקשה טפסי שהגישה משפחה לכל המלגה לבקשת תשובה טופס הועדה חברי ישלחו

 שלא להיענות לבקשתם(.  שהחליטה

 לחברי זו טבלה ויעבירו( שמות פרוט)ללא  לאשר ושהחליט המלגות כל את בטבלה ירכזו הועדה חברי .ח

 .הועדה החלטת לגבי תשלומיםב המטפלים הגורמים כל יעודכנו, במקביל. הנהלת העמותה

 
 

 למתן מלגות על בסיס תמיכה כלכלית תבחינים

 
 ושיקולים בקביעת המלגות: תבחינים

 
 -  השלמות, הכנסה משכירות וכו'(מזונות, )כולל את כל מקורות ההכנסה כגון: קצבאות, מבחן הכנסה  .א

 .טבלת מבחן הכנסה 1ראה נספח משכר הלימוד.  30%עד 
לוקחים חלק בפעילויות מתן עדיפות בסיוע למשפחות שילדיהן כבר  - בפעילויותות ותק ויצירת המשכי .ב

 .משכר הלימוד 20%עד  - רותם ופעילות זו נחוצה עבורם )מסיבות שונות( או נחיצותם לקבוצה

 
  

 
 עבור משפחה פונה המלגה גובהטבלה לחישוב 

 

 אחוז התמיכה  נתוני המשפחה תבחין
 לפעילות

 אחוז התמיכה 
 ילותלפע

 אחוז התמיכה 
 לפעילות

 אחוז התמיכה 
 לפעילות

      שם הפעילות

רמת ההכנסה 
 המשפחתית
     

      ותק והמשכיות

     סה"כ אחוזים לפעילות

     סה"כ מלגה בשקלים לשנה
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