
 

 

 תקנון קרן מלגות – יד לשריון

 

תהליך הבקשה מלגות: את כללי הזכאות למלגה וסדיר את דרך פעילות קרן התקנון זה מ

מלגה. הוהאישור לקבלת   

 ** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לשני המינים כאחד. 

 

 1.  רקע:

) הינה עמותה הפועלת למען חיילי חיל השריון    העמותהעמותת יד לשריון (להלן:  1.1  

  .2018שמוגדר בתקנון העמותה המעודכן משנת כפי       

הוקמה במטרה להפעיל פרויקטים במסגרת מטרות העמותה.  קרן המלגות 1.2  

כפועל יוצא ממטרות העמותה, החליט הוועד המנהל על מיסוד קרן מלגות  1.3  

) .הקרןלקידום המורשת והזיכרון של חיל השריון (להלן:         

שעות התנדבות  160 -) יתחייבו להמלגאיםהסטודנטים אשר יבחרו (להלן:  1.4  

במסגרת קבלת המלגה.   "יד לשריון"בתפקיד אשר יוגדר ע"י עמותת         

 

 2. מטרות הקרן: 

רון של חיל השריון לדורותיו. הזיכומורשת ההקרן נועדה לקדם ולפרסם את  2.1      

רתימתם של מלגאי העמותה למילוי תפקידים תומכים משמעותית בעמותה  2.2      

והובלת פעילויות ופרויקטים שונים כפי שיוגדרו מעת לעת בעמותה.            

הקרן תעודד מעורבות חברתית של בוגרי חיל השריון על ידי שילובם כמתנדבים  2.3      

בפרויקטים שונים כנגד קבלת המלגה.            

עצם פעילותה של קרן המלגות חושפת את העמותה לדור הצעיר וכך מתחזק     2.4      

הקשר הבין דורי של בוגרי החיל.              

 

 3. זכאות להגשת בקשה למלגה: 

יוצאי חיל השריון אשר שרתו במערך המשוריין עד רמת החטיבה וזכאים להימנות על       

  חברות בעמותה על פי התקנון.     

 

 

 

 

 

 



 

 

 4. תנאים מצטברים לזכאות מלגה:

התייצבות בפני ועדת המלגות לראיון.  4.1      

לעיל.  3עמידה בתנאי סעיף  4.2      

  2021לשנת  דמי חבר וישלם 2020ששילם דמי חבר לשנת לשריון  חבר בעמותת יד 4.3    

. בסמסטר ב' לאחר קבלת המלגה            

קבלה ללימודים במוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.  4.4      

. שנים מתאריך השחרור 7התחלת לימודים עד  4.5      

ה מוציאה לפועל,בפעילויות שהעמותשעות (לשנת מלגה)  160 - ל מוכנות להתנדב 4.6      

עם זאת לעמותה יש את הזכות לאשר התנדבות באחד מארגוני המגזר  יחד            

שיאושרו על ידה. בנוסף, העמותה רשאית לשנות ארגונים אלו עפ"י  השלישי            

ו/או לאשר את מספר שעות ההתנדבות בהם באופן יחסי לגובה  דעתהשיקול             

.  המלגה            

המלגאים יתנדבו כמובילי ו/או מנהלי פרויקטים בתחומים שונים שיקבעו ע"י  4.7      

העמותה. על כן, ועדת המלגות תבחר את המלגאים לפי יכולתם וזמינותם לתרום             

בשנת העבודה הקרובה.  לפעילות העמותה בנושאים הבאים            

נספח א'                            –חבר ועדה, כתב  –א. ביטאון השריון             

נספח ב'   - במערכות הלחימה  ב.  עוזר לפרויקט מפקדי השריון            

נספח ג'                - קשר ליחידות  – ג. עוזר לפעילות מרכז מידע            

.מלגאיהועדה רשאית לבחור יותר ממועמד אחד למוקד התנדבות  4.8      

בו המועמד מילה, ו 200-500לבקשה יצורפו קורות חיים וכן מכתב נלווה באורך  4.9    

הצבאי  שירותויתאר את            

 

 5. גובה המלגה: 

  4לעיל וכן לאחר שעמד בתנאי סעיף  3המלגה תוענק למי שזכאי למלגה עפ"י סעיף  5.1    

) הועדהלעיל ואושר על ידי הועדה (להלן:             

           המלגה תוענק לצורך מימון שכר לימוד בלבד. 

  ₪. 8,000כל מלגה שתחולק יעמוד על סכום  5.2    

ככלל, המלגה תוענק בשני תשלומים קבועים לאורך שנה"ל (סמסטר א'  5.3      

סמסטר ב') וזאת לאחר שהמלגאי מילא את חלקו בהתחייבות. יחד עם זאת             

שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מספר התשלומים, את מועדי  הועדה            

התשלום אם תראה בכך צורך.              

ת לפסול מלגה במהלך תקופת המלגה על בסיס אי קיום חלקו של הועדה רשאי 5.4      

לאחר שקיבל התראה בכתב ממנכ"ל העמותה .  המלגאי            



 

תנאי הזכאות (כולם או חלקם) בדגש על אי עמידה  במידה והמלגאי הפר תנאי מ 5.5      

בתנאי התנדבות, יידרש להחזיר את מלוא כספי המלגה שקיבל.             

 

 6. הוועדה:  

הקרן תופעל ותנוהל ע"י מנכ"ל עמותת יד לשריון.  6.1      

ועדת הקרן תבחר את מקבלי המלגות.  6.2      

העמותה. הנהלתועדת הקרן תמונה ע"י  6.3      

הרכב הועדה:  6.4      

. ממונה מטעם יו"ר העמותה תא"ל (במיל') שמוליק אולנסקיא.              

  תא"ל (במיל') עו"ד חנן ברנשטיין. ב. מנכ"ל העמותה           

טרם סוכמו. -מועצהג. שניים מחברי ה             

טרם סוכם. –ד. חבר עמותה              

מר אליעזר אבני. –ה. מנהל מרכז המידע              

  מר מרום פנר. -אנשי הפלדהנציג ו.            

, גב' ורד פז.רכזת הועדה –ז. מזכירת העמותה              

הנהלת העמותה רשאית להחליף חברים בוועדה ולשנות את הרכבה מעת לעת  6.5       

עפ"י שיקול דעתה.              

החלטות הוועדה תתקבלנה ברוב המניין החוקי בישיבת הועדה, בתיקו ליו"ר  6.6      

הוועדה יש קול כפול.              

חבר בוועדה יפסול עצמו מלדון במועמד, באם ישנו חשש שבינו לבין המועמד ישנה  6.7      

והוגנת.  שוויוניתהיכרות מוקדמת שעלולה להשפיע על בחירה             

. 2020קיום הועדה מותנה באישור תקציבי מיועד בתקציב שנת  6.8      

  אלה שמלגותשנה עד חודש מרץ כדי  הוועדה תשתדל לסיים את הפעילות בכל 6.9    

בערב המפקדים החיילי השנתי.  תחולקנה            

 

 רצ"ב  

 נספח א' – תנאי פעילות והשתתפות בביטאון השריון

 נספח ב' – תנאי פעילות והשתתפות בפרויקט מפקדי השריון במערכות הלחימה

 נספח ג' – תנאי פעילות והשתתפות עוזר לפעילות מרכז מידע – קשר ליחידות  

  

  


