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לסטודנטים  והתקשובמלגת העמותה להנצחת חללי חיל הקשר 

 תקנון  - "ופעמי עתידים עתידים" מצטיינים בתוכנית
 כללי .1

ת  )להלן:"העמותה"( החליטה להעניק מדי שנה  פרסי הצטיינו והתקשובהעמותה להנצחת חללי חיל הקשר        

צה"ל במסגרת    תוכנית "עתידים"  לסטודנטים מצטיינים הנמצאים במסלול העתודה  האקדמית של

)להלן: " הסטודנטים" ( ואשר מסיימים   בהצטיינות את לימודיהם  במגמות  ותוכנית "פעמי עתידים"

 ומדעי המחשב.   , מערכות מידע אלקטרוניקהחשמל והנדסת 

 .והתקשובהפרסים/המלגות )להלן: "המלגות" ( יתרמו ע"י העמותה להנצחת חללי חיל הקשר       

 ותמלגמטרת ה .2

   עתודאים במקצועות הנדסת האלקטרוניקה סטודנטים הלוהתקשוב לחזק את הקשר בין חיל הקשר  .א

ואמורים להתגייס לשירות פעיל  "פעמי עתידיםו" והמחשבים  הלומדים בתוכנית "עתידים"

 .צה"למערך הטכני בב

ניקה ומערכות מידע, בלימודי הנדסת אלקטרוסייע לסטודנטים מצטיינים וללטפח  ,לעודדב.  

 קשה . יקונומא-בעלי  רקע סוציו והינם ממשפחות  ובפריפריהעיירות פיתוח המתגוררים ב

 

 מלגהמועמדות ל .3

לקבלת למועמדתו   תנאי הסףועדת המלגות על ידי מנהלת "עתידים". ומועמדויות למלגות יוגשו ל 

 ם:ינה" ופעמי עתידים במסלולי "עתידיםשל סטודנט  תמלגת הצטיינו

 א+(. -א' ו יהפריפריה בעדיפות ליישוב י)מיישובאו/ו "פעמי עתידים" נמצא בתוכנית "עתידים"  .א

 לתואר ואילך.  לישיתלומד מהשנה הש  .ב

 ומעלה וקצב צבירת נק"ז תקין. 85ממוצע –אקדמיים גבוהים  םבעל הישגי  .ג

 קשה .משפחתי מצב סוציו אקונומי    .ד

 וב פריפריה" וישוב מאזור עוטף חבל עזה וגבול הלבנון."יש –מתגורר בישוב המוגדר עיר פיתוח  .ה

או במסלול "פעמי עתידים" כהנדסאי לומד בפקולטות להנדסת מחשבים /אלקטרוניקה  .ו

 אלקטרוניקה לקראת גיוסו לצה"ל למערך התקשוב.

 לקהילה.מזמנו וממרצו ית ותורם משתתף בפעילות  התנדבות .ז
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 מלגהסכום ה .4

 כום שלסטודנטים כל שנה, פרסים  בססטודנטיות ומספר ל ויינתנ₪  15000 עד  בסכום שלמלגות הצטיינות 

חה באתר ההנצלכל אחד, המלגות  ימסרו לידי הזוכים  בטקס הענקת המלגות  אשר יתקיים ₪  2500-3000

 .בכל שנה דצמבר במהלך חודש לחללי חיל הקשר והתקשוב, 

 .נוהל הגשת המועמדות .5

" ויבקש הגשת בצה"ל "עתידיםפרויקט ותה יעביר פנייה למנהלת העמ מטעםיו"ר קרן ועדת המלגות  .א

במסגרת הפנייה  .3שהוגדרו בסעיף סטודנטים על פי תנאי הסף סטודנטיות והמועמדויות לקבלת המלגות ל

 יצוין הסכום הכספי של המלגות שיוענק באותה שנה.

 10-8באמצעות מסמך אשר יכלול רשימה של   ,מנהלת "עתידים"תוגש ע"י קבלת המלגה מועמדות ל .ב

פעילותו בתחום של כל אחד מהם,  ירקע וסיפור ייחוד מועמדים הכוללת  נתונים אישיים של הסטודנטים,

תועבר עד סוף חודש  ת המועמדות והמעומדיםבמידה וקיימות . רשימנוספות המלצות התרומה לקהילה ו

 בכל שנה. נובמבר

לגות, ות והסטודנטים שיזכו במסטודנטיה אתועדת המלגות  מטעם העמותה תיבחר  - ובחירת המועמדיםמיון ה  .ג

  וזאת בתנאי שעמדו בכל הקריטריונים.  מתוך הרשימה שהוגשה ע"י מנהלת עתידים ופעמי עתידים

ע ההחלטה על הזוכים במלגה תהיה בשיקול דעת בלעדי של ועדת המלגות ותתבסס על הערכה של הנתונים ,הרק .ד

 ועדה.ווההתרשמות האישית מהמועמדים בשלב ב' כפי שהוצגו ל האישי

 .וה"קול קורא" העמותה ומנהלת עתידים יפרסמו באתר האינטרנט שלהם את תקנון המלגה.   ד

 .טקס הענקת מלגות .6

ונציגי  המממנת את התרומה המשפחהנציג  ,ועד המנהל, מפקדי אגף התקשובוחברי העמותה, ה .א

אשר יתקיים באתר ההנצחה  אירוע "שלשי טכני" ת המלגות במסגרת מנהלת "עתידים" יעניקו א

 ביהוד. 3רח' אלפרט לחללי חיל הקשר והתקשוב 

 מועד האירוע יימסר בנפרד .ב

הסטודנטים ומשפחותיהם יזומנו לטקס ע"י מנהלת "עתידים", הזוכים במלגות יקבלו את המלגות  .ג

 ומנציגי מנהלת עתידים. התרומה המממנת את המשפחה, מנציג מידי האישיות המרכזית בטקס

 . 4הענקת המלגה תכלול מסירת תעודה מתאימה וכן המחאה על סכום מלגה כפי שצוין בסעיף  .ד
 

 דרכי התקשרות מנהלת עתידים.  (7

  03-5720649    -פקס:   03-5720616  -טלפון: -עתידים :

  http://www.atidim.org   עתידים לצה"ל  אתר האינטרנט של פרויקט        

 אתר האינטרנט של אתר העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.      

http://www.amutakesher.org.il/?CategoryID=192&ArticleID=128 

  

  -ם:על החתו

 ר' מנהלת עתידים.     –סא"ל איציק מאיה 
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