בחירת סטודנטים מלגאים
מטעם רוטרי רעננה

תקנון
.1

.2

מבוא
.1.1

מאז הקמתו ב ,1965-מעניק מועדון רוטרי רעננה מלגות לסטודנטים בקהילה.

.1.2

המלגות מיועדות לסטודנטים תושבי רעננה ,לתואר ראשון בלבד ,ובהתאם
לקריטריונים שנקבעו מראש ומפורטים להלן.

.1.3

ארגון רוטרי בינלאומי ,שמועדון רוטרי רעננה חבר בו ,שם לו לדגש את המצוינות וכן
את התרומה בקהילה .אנו במועדון רעננה נותנים דגש גדול מאוד בהענקת המלגות
לתרומה בקהילה אותם מבצעים הסטודנטים המבקשים מלגה.

מטרת חלוקת המלגות השנתית
לעודד ולקדם מצוינות וכן עשייה ושירות בקהילה בעיר רעננה .אנו מאמינים כי הסטודנטים
שאנו מ קנים להם מלגה ניחנים בכישורים של מנהיגי העתיד כאשר ,לצד לימודיהם
האקדמיים ,עובדים וגם תורמים משמעותית בקהילה.

.3

הקריטריונים למועמדות לקבלת מלגה
.3.1

חמישה ( )5הקריטריונים שנקבעו להמשך המועמדות למלגה ברוטרי רעננה כדלקמן:
א .סטודנט/ית בעל/ת יכולת כלכלית מוגבלת  -לו ולמשפחתו מדרגה ראשונה.
ב .סטודנט/ית תושב/ת רעננה בלבד.
ג .סטודנט/ית שלקראת שנת לימודיו/ה השנייה או השלישית בלבד.
ד .סטודנט/ית שטרם קיבל/ה מלגה מרוטרי רעננה.
ה .סטודנט/ית המגיש כל הטפסים במועד הקבוע להלן.

 .3.2סטודנט המגיש בקשה ואינו עומד בכל הקריטריונים שנקבעו לעיל תישלל מועמדתו
אוטומטית ,בשלבי המיון הראשוני.
.4

ועדה המלגות במועדון
.4.1

ועדת המלגות מורכבת מחברי רוטרי רעננה :יו"ר הועדה -גב' יוכי דנון ,יו"ר הועדה
דאשתקד– מר שמעון שרצקי ,נשיא המועדון– עוה"ד יוסף מאור ,מזכיר המועדון–
דוד איזנפיש ,נשיא לשעבר– עדי שפיצר ,מזכירה לשעבר– סוניה פרנקל.

 .4.2הועדה אחראית לניהול הליך הבחירה לפי תקנון זה ,בהקפדה יתרה על כללי הגינות
ואתיקה גבוהים מאוד המשקפים את ארגון רוטרי בינלאומי ככלל ואת מועדון רוטרי
רעננה כפרט.
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.5

הגשת בקשת המועמדות לקבלת מלגה
.5.1

חובה להגיש את בקשת המועמדות לקבלת מלגה באמצעות טופס אחיד המצוי להורדה
באתר רוטרי רעננה .rotaryraanana.org.il

המועד הסופי להגשת בקשה
יום ראשון  18באפריל ) 18/4/2021 ( 2021
 .5.2טופס הבקשה יּוגַש יחד עם כל הטפסים המצורפים ,כאמור בטופס עצמו ,עד ליום
ראשון ה( 18/4/2021-להלן :היום הקובע).
 .5.3הועדה לא תקבל טופס בקשה שנשלח במועד מאוחר יותר ,ללא יוצא מן הכלל.
בשיקול דעת הועדה קבלת טפסים מצורפים במועד מאוחר יותר ובכל מקרה לא יאוחר
משבעה ( )7ימים מהיום הקבוע.

.6

כללי הגשה ומילוי
.6.1

הטופס ימולא ויּוקלד דרך תוכנת הוורד ,יודפס וייחתם ע"י מבקש/ת המלגה ,יסרק
כקובץ  PDFאחד בלבד (לא יתקבל דף אחר דף ,או בפורמט אחר מ )PDF-ויישלח
בחוזר דרך האתר.

 .6.2סטודנט/ית שאין לו/ה תוכנת וורד לצורך מילוי הטופס ,יוכל לשלוח סריקת הטופס
הממולא בכתב יד קריא וברור בלבד .מילוי בכתב לא קריא יוביל לשלילת הבקשה
באופן אוטומטי .תשומת לב כי ,אין צורך להודיע לוועדה מראש על כך שאין תוכנת
וורד אלא רק לפעול בהתאם לאמור בסעיף זה.
 .6.2כל הטפסים הנלווים יסרקו ויישלחו כקבצי  PDFביחד עם טופס הבקשה .תשומת לב
כי הועדה מקבלת אך ורק קבצי  PDFמרוכזים .בקבלת דף אחר דף או פורמט אחר
יישלל המסמך באופן אוטומטי.
 .6.3במידה הצורך בהשלמת נתונים ,באחריות כל מגיש לדאוג להשלמתם עד המועד
שיקבע על ידי הועדה ,כאמור לעיל .הודעת השלמה תישלח על ידי הועדה במייל
חוזר .כאמור ,בכל מקרה ,לא יהיה המועד שיקבע על ידי הועדה מאוחר משבוע אחרי
היום הקובע המפורט לעיל.
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.7

מהלך שיפוט הועדה
.7.1

שלב א' – מיון ראשוני בהתאם לקריטריונים לעיל ובשיקול דעת מלא של הועדה.

 .7.2שלב ב' – מועמדים שעברו לשלב ב' ,יוזמנו לראיון אישי .זמני הראיונות נקבעים
ע"י הועדה בשיקול דעתה המלא .סטודנט/ית שעלה/תה לשלב ב' ולא הגיע/ה
לראיון תישלל מועמדתו/ה באופן אוטומטי .בקיום סיבה מיוחדת ניתן לפנות לוועדה
מראש בבקשת דחיית הריאיון כאשר החלטה על דחייתו תהיה בשיקול דעת מלא של
הועדה .למען הסר ספק ,מדובר אך ורק בדחיית ראיון ולא יהיה כל ויתור על ראיון –
סטודנט/ית שלא יגיע/תגיע לראיון לא יוכל ,בכל מקרה ,לעלות לשלב ג'.
 .7.3שלב ג' – הועדה תבחר מבין המרואיינים בשלב ב' סטודנטים מלגאים לשנת תשפ"א.
תשומת ליבכם כי ישנם מגישי מלגות רבים ולא ניתן לבחור בכולם .סטודנט שלא
קיבל מלגה ועומד/יעמוד בקריטריונים מוזמן להגיש מועמדתו בשנה הבאה.
.8

דחייה
.8.1

לכל סטודנט/ית שהגיש/ה בקשה ולא עבר/ה שלב ישלח/תשלח הודעת דחיה
באמצעות הדואר האלקטרוני באותה כתובת שמולאה בטופס הבקשה.

 .8.2המסכות לדחות מועמד/ת מוקנית לוועדת המלגות בלבד ,המתקבלת מסיבות מהותיות
המתבררות מן התוכן של החומר שהוגש.
 .8.3סטודנט/ית שהוחלט על קבלת בקשתו/בקשתה ועבר/ה את כל השלבים לעיל,
ייהפך/תהפך לסטודנט/ית מלגאי/ת רק בהגעתו/בהגעתה לטקס בו תוענק המלגה.
למען הסר ספק יובהר בזה כי ,סטודנט/ית שנבחר/ה כמלגאי/ת ולא יגיע/תגיע
לטקס זה תחולט מלגתו/מלגתה וסכומה יועבר לטובת מלגות רוטרי רעננה לשנת
תשפ"ב .בנוסף לאמור ,לא יתאפשר לאותו סטודנט/ית להיות מועמד/ת לקבלת מלגה
בשנת תשפ"ב .כל האמור למעט ,בסיבה מיוחדת מאוד ובשיקול דעת המלאה של
ועדת המלגות.
טקס חלוקת המלגות לשנת תשפ"א יתקיים ביום ראשון ה 27-ביוני 2021
הזמנה מסודרת עם מקום ושעה תישלח לסטודנטים הזכאים באמצעות המייל.
 .8.4החלטות ועדת המלגות היא סופית ולא ניתנת לערעור.
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.9

הענקת המלגות
.9.1

מועדון רוטרי רעננה יעניק את המלגות בטקס סיכום חגיגי של שנת הרוטרי
שיתקיים ביום ראשון ה 27-ביוני .)27/6/2021 ( 2021

 .9.2זימון לטקס הכולל מועד ומקום ישלח במייל לסטודנטים הזכאים למלגה.

.10

לפרטים נוספים והבהרות ניתן לפנות:
רוט' יוסף מאור ,עו"ד
נשיא רוטרי רעננה
טלפון 050 970 77 71 :
דוא"ל joseph.maor@rotaryraanana.org.il :

