משפחת עורב צנחנים
קרן מלגות
מטרת הקרן:
בכוונת משפחת עורב צנחנים (להלן" :העמותה") לעודד חיילים מצטיינים מיחידת עורב צנחנים
(להלן" :היחידה") לרכוש השכלה גבוהה .לצורך זה הוקמה ועדת קרן מלגות על מנת לפעול בכל
הקשור בהקמת קרן מלגות לחלוקת מלגות לימודים לחיילים מצטיינים המשתחררים משירות
סדיר ביחידה.
מטרת קרן המלגות של העמותה היא להעניק מלגות לימודים לחיילים מצטיינים המשתחררים
משירות סדיר ביחידה ,שימצאו מתאימים לכך על ידי ועדת קרן המלגות ,על פי הקריטריונים
המפורטים להלן.
כל מלגת לימודים תוענק לזכרו של חייל שנפל בעת שירותו ביחידה או שהוא מונצח ביחידה.
ועדת קרן מלגות:
בישיבתה מיום  2/0/2014החליטה האסיפה הכללית של העמותה על הקמת ועדה מיוחדת שתהיה
אחראית מטעם העמותה על קרן מלגות לימודים לבוגרי היחידה (להלן" :הועדה").
העמותה בחרה לחברי הועדה הראשונים את ה"ה יעל לב ארי ,מיכאל דידי ,עודד מכנס ואליה
רובין .יעל לב ארי נבחרה לראשות הועדה.
האסיפה הכללית רשאית ,מפעם לפעם ,לשנות את מספר חברי הועדה ואת החברים בה ,באסיפה
הכללית השנתית של העמותה או באסיפה כללית מיוחדת.
הועדה תתכנס לפחות אחת לשלושה חודשים ותדווח לאסיפה הכללית של העמותה על פעילותה
לפחות פעמיים בשנה.
מימון קרן המלגות:
מימון קרן המלגות יהיה באמצעות גיוס תרומות מיוחדות לקרן המלגות ולא מהתקציב השוטף של
העמותה .הועדה תהיה האחראית על גיוס התרומות.
העמותה תפתח חשבון בנק מיוחד לקרן המלגות ,אשר אליו יופקדו כל כספי התרומות המיועדים
לקרן המלגות וממנו יוצאו כל תשלומי המלגות לזכאים (להלן" :חשבון הקרן").
מורשי החתימה בחשבון הקרן יהיו כל חברי הועדה .החתימה המחייבת את חשבון הקרן תהיה
צירוף החתימות של שני מורשי חתימה לפחות עד לסכום של  .₪ 30,000כל תשלום מחשבון הקרן
בסכום העולה על  ₪ 30,000יחייב צירוף החתימות של שלושה מורשי חתימה לפחות.
מלגות הלימודים:
המטרה והשאיפה היא שבכל טכס שחרור של לוחמים ביחידה תחולקנה בין  3ל 5 -מלגות לימודים
לתואר ראשון ,בהתאם להחלטת הועדה ולתקציב קרן המלגות באותה עת.
סכום כל מלגת לימודים יקבע לפי שיקול דעתה של הועדה ולא יפחת מהסך של  ₪ 5,000כל מלגה.
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המלגה תוענק ללימודים בכל מוסד אקדמי מוכר בישראל ,לרבות – אוניברסיטאות ומכללות .כל
מוסד לימודים המוכר ע"י המל"ג ייחשב כמוסד אקדמי מוכר לצורך מענק המלגה מקרן המלגות
של העמותה .כל מוסד לימודים אחר שאיננו מוכר ע"י המל"ג ייחשב כמוסד אקדמי מוכר לצורך
מענק מלגה מקרן המלגות רק אם יאושר ע"י הועדה בהחלטה מיוחדת ומנימוקים שירשמו
בפרוטוקול הועדה .בסמכות הועדה לאשר את מימוש המלגה גם בלימודים במכינה אקדמית,
לרבות לצורך השלמת בגרויות.
מלגת לימודים תוענק רק למי שזכאי לקבלה על פי הכללים הקבועים בתקנון זה.
הזכאות למלגת לימודים:
מלגת לימודים תוענק רק לחיילי היחידה שסיימו את שירותם הצבאי ביחידה והם עומדים
בקריטריונים המפורטים להלן.
הועדה תקבל ממפקד היחידה את רשימת החיילים המצטיינים מקרב המשתחררים וכן חיילים
שמפקד היחידה סבור כי הם ראויים לקבל מלגת לימודים ,שתכלול לפחות  7חיילים לפי סדר
עדיפות שיקבע ע"י מפקד היחידה (להלן" :המועמדים לקבלת מלגה").
הועדה תקבל מהגורמים המוסמכים ביחידה (למשל  -משקית ת"ש) את כל המידע הנדרש לה
לבחינת מצבם הכלכלי של המשתחררים המועמדים לקבלת מלגה.
כל אחד מהמועמדים לקבלת מלגה יגיש לוועדה טופס בנוסח שיקבע מעת לעת ע"י הועדה ,כשהוא
מלא בכל פרטיו וחתום על ידו בחתימת ידו ,עד למועד האחרון שיקבע ע"י הועדה.
מתוך רשימת המועמדים ,שהגישו לוועדה את טופס המועמדות מלא וחתום כאמור לעיל ,תבחר
הועדה במספר חיילים כפי מספר המלגות המיועדות לחלוקה באותה עת ,תוך התחשבות בסדר
העדיפות שנקבע ע"י מפקד היחידה ובנתונים של המועמדים שנתקבלו אצל הועדה .מובהר כי
הועדה רשאית לבחור במועמדים לפי שיקול דעתה הבלעדי ,גם אם אינו תואם את סדר העדיפות
שקבע מפקד היחידה .הועדה תנמק את בחירתה בפרוטוקול הועדה.
לאחר קבלת הפרטים כאמור לעיל ,תתכנס הועדה לבחירת הזכאים לקבלת מלגה .חברי הועדה
יעניקו לכל אחד מהמועדים ציון בין ( 1הנמוך ביותר) ל( 10 -הגבוה ביותר) ,לפי רמת התאמתו של
המועמד לקבלת המלגה ,לפי שיקול דעת חבר הועדה .הועדה תבחר את המועמדים שיזכו במלגות
באותה עת לפי הדירוג של המועמדים שצברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר (להלן" :הזכאים
למלגה").
הועדה תודיע לוועד הנהלת העמותה ולמפקד היחידה על החלטתה ,לפחות  7ימים לפני חלוקת
המלגות בטכס השחרור של החיילים משירותם הצבאי ביחידה.
החלטת הועדה לא ניתנת לערעור.
מימוש הזכאות למלגה:
כל אחד מהזכאים למלגה יוכל לממש את זכאותו בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:
 .1הזכאי למלגה ימציא לוועדה אישור לימודים לתואר ראשון במוסד אקדמי מוכר לפי כללי
תקנון הקרן.
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 .2ה לימודים יהיו בהיקף של מינימום  12שעות שבועיות בסמסטר או לפחות 3
קורסים בסמ סטר.
 .3טרם חלפו חמש שנים מיום שחרורו של הזכאי למלגה משירות סדיר ביחידה .אם לא מומשה
הזכאות למלגה עד תום תקופה זו ,תהיה הזכאות למלגה בטלה ומבוטלת והמלגה תצטרף
למלגות המיועדות לחלוקה הקרובה .כספי המלגה בכל התקופה הזו ישמרו בפיקדון מיוחד
בחשבון הקרן עד למועד פקיעת הזכאות למלגה.
 .4קבלת מלגה מכל מקור אחר לא תגרע מזכותו של הזכאי למלגה לממש את זכאותו למלגה
מקרן המלגות של העמותה.
מלגות מיוחדות:
הועדה מוסמכת לטפל גם במלגות לימודים מיוחדות שאותן יתרמו תורמים למקרים מיוחדים,
כגון – למוסד אקדמי מסוים בלבד או למועמדים בעלי נתונים מסוימים שיוגדרו ע"י התורם או
כל קריטריון אחר שיקבע התורם.
הועד רשאית לדחות תרומות מיוחדות אם דרישות התורם אינן מקובלות עליה ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי.
מלגות מיוחדות שאושרו ע"י הועדה תחולקנה בתנאים שיקבעו בתיאום עם התורם ,אשר יקבעו
בפרוטוקול מיוחד של הועדה שבו אישרה הועדה את התרומה המיוחדת.
הועדה תודיע לאסיפה הכללית של העמותה על כל תרומה מיוחדת וחריגה למלגות כאמור לעיל.
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