
 2021נען יולי  קיבוץ  –  לנוער   קול קורא למלגת הצטיינות

העוסקים ומצטיינים  לנערים ולילדיםמלגות  עניקשמחה לעדכן כי השנה נ של נען )תרומה( מצוינותועדת עידוד 
( ותחומי העשרה והפלסטיקה יקה, מחול, מדעים, אומנויות )כולל אומניות הבמהזבאחד מתחומי הספורט, מו 

   – נוספים
 . מתוך מטרה לעודד את המצוינות בתחומים אלו

כפי שבאים לידי ביטוי   ,ועדה מגדירה מצוינות בתחום כשילוב של יכולת מקצועית, התמדה והשקעהוה
 תנאי הסף המפורטים בהמשך.בבקריטריונים ו

 . חבר קיבוץ נען)לפחות( מהוריהם הוא שאחד   - 18עד  10בגילים   –ילדים ונוער  קהל היעד:
 שקלים. 3000 :מלגהשווי ה

עם דגש על השראה  ,כחלק מהפרס תפיק הוועדה סרטון תדמית החושף את המצטיינים בתחום הצטיינותם
 קהילה.ל אישית ודוגמה

 מתוך כוונה להפוך טקס זה למסורת שנתית.  ,ראש השנה תשפ"במסגרת טקס טקס המצטיינים יתקיים ב
 

 תנאי הסף להגשת בקשות לסיוע הקרן: 

 - ותחומי העשרהפלסטיות, במה יקה, מחול, מדעים, אומנויות ז ספורט, מו :באחד מתחומי הקרן  עיסוק .1
 ברמה גבוהה של התמדה ומצויינות. 

 . 18-10 טווח גיל:  .2
 בתחום הגשת הבקשה. לפחות שנים  3ותק רציף של  .3
 ( 2)תידרש בשלב  הוכחת השתתפות בפעילות על ידי גוף רשמי .4
 (2)יידרש בשלב  מהמאמן/מורהמכתב המלצה  .5
 ( 2הגשת בקשה אישית הכוללת הרחבה על תחום העיסוק )תידרש בשלב  .6

 
 : תהליך הבחירה

גיל הפונה, ותק בתחום, השתתפות בהרכבים/קבוצות  :הבקשות יקבלו ניקוד ע"פ קריטריונים מוגדרים מראש
 תחרותיות, המלצת המאמן/מורה ועוד.  

 
 אופן הגשת הבקשה: 

 .  פוטנציאליים מומלציםאיסוף שמות  –  1שלב 

מגישי של אישית או פנייה  מהקהילההמלצות  באמצעות הוועדה מעוניינת לקבל כמה שיותר שמות •
 .  הבקשה

 בשלב זה יש להעביר את שם המומלץ למלגה ואת תחום עיסוקו.   •

החברתי, מנהלי התחומים , החינוך כגון: בתי ספר מגורמים שונים ניתן לקבלאת שמות המועמדים  •
 . יקה, מחול, אומניות וספורטזתרבות, מוקהילה,  - ם בקיבוץיהרלוונטי

לכל  ותפנה אישית המתאימים להמשך תהליך האיתור אתהוועדה מבין השמות שיועברו תבחר  –  2שלב 
 :המסמכים הנלווים להכין אתמועמד 

 .וכיצד תחום ההצטיינות משפיע על חייו. עמוד אחד בו מפרט המבקש את בקשתו, הקשר שלו לתחום 1 
 .רשמי גוף ידי על בפעילות השתתפות הוכחת. 2 
 .מורה/מהמאמן המלצה מכתב. 3 
 

 מועד הגשת מועמדות: 

 naan.truma@gmail.comוועדה: לאת ההמלצות יש לשלוח 

   20.7.2021 :מועד אחרון להגשת הבקשה - 1שלב 

   27.7.2021 :המסמכים הנלווים  מועד אחרון להגשת –  2שלב 

 ועדה: אורלי גפן, אורית ברעם, ליאן רביד, אמיר שביט, שי סובול, נמרה ברעםוחברי הלבשאלות ניתן לפנות 

 בהצלחה!


