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 1965מאז  איכות 

 מבוא . 1

 .מאז הקמתו מלגות סטודנטיםמעניק  1965איכות מאז –מועדון רוטרי רעננה  .1.1

, לתואר ראשון בלבד, תושבי רעננה וסטודנטיות המלגות מיועדות לסטודנטים  .1.2

 בתקנון זה.לפי המפורט  בהתאם לקריטריונים שנקבעו מראשו

שם  לדגש  ,חבר בו 1965איכות מאז  – שמועדון רוטרי רעננה ,ארגון רוטרי בינלאומי . 1.3

בהחלטתנו למתן נותנים דגש גדול  ,מועדון, חברי האנוו מצוינות ותרומה בקהילה

 קהילה.ב תרמותהמבקש.ת המלגה לפעילות מלגה 

  מטרת חלוקת המלגות . 2

 אנו מאמינים כי הסטודנטים .בעיר רעננהקהילה בעשייה ושירות  תוךמצוינות עידוד וקידום 

לצד כשהעתיד  ומנהיגות שאנו מקנים להם מלגה ניחנים בכישורים של מנהיגי דנטיותוהסטו

 קהילה.לתרום ב מוצאים זמןגם למחייתם ועובדים  ,לימודיהם האקדמיים

 מועמדות למלגהקריטריונים לה . 3

 :הלןכדלוהם למועמדות למלגה נקבעו  קריטריונים (5חמישה ) . 3.1

 מדרגה ראשונה. /הולמשפחתו /להלו – תת מוגבליכולת כלכלי עםסטודנט/ית  א. 

 בלבד. רעננה /תתושבסטודנט/ית  ב.  

  .בלבדהשלישית או שנייה שנת לימודיו/ה הלקראת סטודנט/ית ש ג. 

  .מרוטרי רעננה קיבל/ה מלגה טרםסטודנט/ית ש ד. 

 .בעוקה עד היוםכל הטפסים  /השיגמה סטודנט/ית ה. 

בקריטריונים שנקבעו לעיל  /תעומד /איננהה ואינובקש /ההמגיש /יתסטודנט . 3.2

 המיון הראשוני. יאוטומטית, בשלב /התישלל מועמדתו

 הרכב ואחריות – המלגות תועד . 4

 תנשיא גב' יוכי דנון, -הועדהיו"ר  :רוטרי רעננהחברי מלגות מורכבת מועדת ה   .4.1

  ושמעון שרצקי.יש זנפידוד איעדי שפיצר,  –נשיא לשעבר, סוניה פרנקל –המועדון

גינות העל כללי  בהקפדה יתרהלפי תקנון זה,  הליך הבחירההועדה אחראית לניהול    .4.2

איכות –ואת מועדון רוטרי רעננה ככלל ארגון רוטרי בינלאומיאת המשקפים  ואתיקה

 .כפרט 1965מאז 
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 מלגהקבלת ל ותמועמדבקשת הגשת  . 5

  .rotaryraanana.org.il רעננה רוטרי באתרלהורדה  מיןזהאחיד הבטופס  הבקשחובה להגיש   .5.1

 (5/3/2023) 2023 מרץב 5 א' יוםל פעםנקבע ה הסופי להגשהועד המ 

 ("היום הקובע")להלן: 

  .להלןכללים המובהרים לפי הו מצורפיםהטפסים הכל  ש יחד עםגַהבקשה יּופס וט .5.2

 ., ללא יוצא מן הכללמהיום הקובעבמועד מאוחר  בקשה פסולא תקבל טהועדה  . 5.3

בכל אך,  מהיום הקובעבמועד מאוחר  מצורפיםה מסמכיםההועדה קבלת  יקול דעתש

 .מנו( ימים מ7לא יאוחר משבעה ) ,מקרה

 אחידהטופס ה ומילוי הגשההכללי  . 6

קובץ ב המלגה, יסרק /תמבקש "יתוכנת וורד, יודפס וייחתם עבקלד ויּו הטופס ימולא .6.1

PDF  (! לא יתקבל דף אחר דף או פורמט אחר) האתרמערכת בויישלח בחוזר אחד בלבד. 

פס וסריקת הטל לשלוח ויכתוכנת וורד לצורך מילוי הטופס,  /השאין לוסטודנט/ית  .6.2

הבקשה  תלישליוביל לכתב לא קריא מילוי ב א וברור בלבד.הממולא בכתב יד קרי

ועדה מראש על כך שאין תוכנת ואין צורך להודיע ל ,באופן אוטומטי. תשומת לב כי

 וורד אלא רק לפעול בהתאם לאמור בסעיף זה.

תשומת לב כי  יחד עם טופס הבקשה. PDFשלחו כקבצי ייסרקו והטפסים הנלווים י כל .6.2

תגרום  מרוכזים. קבלת דף אחר דף או פורמט אחר PDFהועדה מקבלת אך ורק קבצי 

 .בקשההלשלילה אוטומטית של 

לדאוג  מבקש.ת המגיש.ה טופס בקשהבאחריות כל צורך בהשלמת נתונים, ה תבמיד .6.3

 "יהועדה, כאמור לעיל. הודעת השלמה תישלח ע "יעד המועד שיקבע ע םלהשלמת

מאוחר משבוע אחרי שיקבע מועד הבכל מקרה, לא יהיה כאמור,  .במייל חוזר ההועד

 הקובע. היום

 הועדההחלטה של הקבלת ך יהל  .7

 .של הועדה מלא שיקול דעתבקריטריונים לעיל ובהתאם ל מיון ראשוני   – שלב א' .7.1

 .הועדה עם לראיון אישי ן/תוזמןלשלב ב', יוזמ .השעבר מגיש.ת טופס  – שלב ב' .7.2

לשלב  תה.שעלה ית.המלא. סטודנט השיקול דעתב ההועד "יזמני הראיונות נקבעים ע

)דוג': מחלה, נסיעה  סיבה מיוחדתב. /התישלל מועמדתו ןלראיו /הגיעהלא ב' ו

וכן קביעת  הדחייה תהחלט .איוןירהדחיית ל הבבקש מראש ניתן לפנות לוועדה וכד'(,

ורק  למען הסר ספק, מדובר אך .של הועדהבשיקול דעת מלא מועד מאוחר יותר 

ית שלא יגיע/תגיע לראיון לא .סטודנט –ויתור על ראיון יהיה כל ולא  בדחיית ראיון

 , בכל מקרה, לעלות לשלב ג'./תוכליוכל

      .דמלגאים לשנת תשפ" ,בשלב ב'נים יאיומבין המר ,בחרהועדה ת – שלב ג'    .7.3

 .השלא קיבל .יתולא ניתן לבחור בכולם. סטודנטרבים  הבקשהתשומת לב כי מגישי 

  .בשנה זאת מוזמן להגיש מועמדתבשנה"ל הבאה טריונים יבקר /תעמודיעמודמלגה ו

https://rotaryraanana.org.il/%D7%90%D7%99%D7%A9-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94-2019/
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 הדחיי  .8

הודעת דחיה אליו/ה תשלח ישלח/ שלב סטודנט/ית שהגיש/ה בקשה ולא עבר/ה  .8.1

 .באמצעות הדואר האלקטרוני באותה כתובת שמולאה בטופס הבקשה

מסיבות מהותיות מתקבלת ה ,ועדת המלגות בלבדולמוקנית מועמד/ת  ייתדחכות מס  .8.2

 .עם זאת, לא נדרש כל נימוק לדחייה המתבררות מן התוכן של החומר שהוגש

 ,/בקשתה ועבר/ה את כל השלבים לעילשהוחלט על קבלת בקשתו /יתסטודנט .8.3

 ה. המלגבו תוענק קס לט /בהגעתהרק בהגעתו /תמלגאיסטודנט/ית ל /תהפךייהפך

למען הסר ספק יובהר בזה כי, סטודנט/ית שנבחר/ה כמלגאי/ת ולא יגיע/תגיע  

תחולט מלגתו/מלגתה וסכומה יועבר לטובת מלגות רוטרי רעננה לשנת  הנ"ללטקס 

. בנוסף, לא יתאפשר לסטודנט/ית להיות מועמד/ת לקבלת מלגה בשנת התשפ"

 וד ובשיקול דעת מלא של ועדת המלגות.סיבה מיוחדת מאמלמעט, וזאת  התשפ"

 היא סופית ולא ניתנת לערעור. מלגותת ועדת הוהחלט  .8.4 

 

 מלגותההענקת   .9

 .2023במאי  28-יום ראשון הטקס חלוקת המלגות לשנה"ל תשפ"ד יתקיים ב  .19.

 .ישלח במייל לסטודנטים הזכאים למלגהומקום  מועדזימון לטקס הכולל   .9.2

 

 פנות:ניתן לים נוספים והבהרות פרטל . 10

 

 יוכי דנון

 יו"ר ועדת המלגות

 305 629 86 93: פון טל

 yochidanon@gmail.com:  דוא"ל


