
 
 

 

 

 הנמר, בוגרי סיירת גולנימותת ע -פרוייקט המלגות "סרגל"  

 במלגת לימודים בוגר הסיירתסטודנט פניה לתרומה לסיוע ל

מותת הנמר של בוגרי סיירת גולני חרטה על דגלה ערכי יסוד המשולבים ביעדים ומטרות של ע

ורשתה המפוארת שאיפה למצוינות ומעורבות חברתית תוך אהבת הארץ האדם ובתוכם משולבים מ

 .  של היחידה , זיכרון והנצחת החברים שנפלו 

גולני  בסיירתמשוחרר, אשר שירת  קצין \חיילהעמותה מדי שנה מחלקת מלגות לבוגרי היחידה  

 ועונה לקריטריונים הבאים : חודשים 12לפחות 

 המועמד שירת שירות צבאי, מלא, משמעותי ותקין.  .א

  ות שבועיות במוסד לימודים מוכר בארץשע 20המועמד עתיד ללמוד לפחות  .ב

 שלוש שנים בקבע., ושירות שלא עולה על המועמד יהיה עד דרגת סרן )כולל( .ג

 שחרור.התחילת לימודים תוך שש שנים מ .ד

 

 :העמותה  מבצעת תהליך מיון סדור לכלל המועמדים העונים לקריטריונים המצוינים 

 חבר בעמותת הנמר כנדרש .א

 לת המלגה בדיקת התאמה לקבמילוי  .ב

  ראיון אישי. .ג

  שיקבעו ע"י העמותה .עומדים בקריטריונים המקבלי מלגה מבין המועמדים תבחר העמותה 

 

 העמותה תתחשב גם בקריטריונים הבאים:

 משרתי מילואים. .א

 המלצת מפקדים .ב

 .מצוינותשאיפה להישגיות ו .ג

 ועזרה לזולת. מעורבות בקהילה .ד

  מצב סוציו אקונומי .ה

 

 ה:המלגה ותנאים לקבלת

 

להיקף שעות לשיקול דעת העמותה ו)בכפוף  ₪ 5,000 יהיה עד : לשנה סכום המלגה  .א

 .תשלומים שניועבר למקבל המלגה בוי התרומה לקהילה כמפורט להלן(

 בעשייה בשני תחומים מרכזיים תרומה לקהילייה והנצחההמלגה מותנית קבלת  .ב

מלגה ללמוד על החלל , כל מלגה תינתן על שם חלל של סיירת גולני ותדרוש ממקבל ה .ג

להיות בקשר עם המשפחה ולהשתתף כמיטב יכולתו באירועי ההנצחה הקבועים כגון יום 

 הזיכרון , אזכרה או פעילות מקבילה.

 



 
 

 

 

 

 

תרומה שעות לפחות, לשם  48סך הכול  ,שבועיותשעות   8 -כ   של התנדבות בהיקף .ד

בפעילות שנקבעה ע"י ו/או  נושאים אליהם תפנה העמותהבבעמותות או קהילה  ל

  יפחית את היקף המלגה(. שבועיותשעות  8  -פחות מ )היקף של העמותה.

ו/או  דרש להשתתף בסדנאות של תכנית למנהיגות חברתיתיימקבלי המלגה חלק מ .ה

החברתי שהעמותה רואה בו  סדנאות דומות שיומלצו ע"י העמותה כחלק מהטיוב
 .חשיבות בתרומת בוגריה לחברה הישראלית 

 !נודה אם תיקח חלק בפרויקט חשוב ומרגש זה

 

 עמותת הנמרמלגה לפרטים להעברת תרומות ל

  באמצעות העברה בנקאית בלבד  30.09.17 –העברת המלגות: החל מהיום ולא יאוחר מ

 ישירות לחשבון העמותה. 

  ע"ש "עמותת  37019/49)תל מונד(, מספר חשבון  835פרטי חשבון הבנק: בנק לאומי, סניף

 מר".הנ

 :במועד ביצוע ההעברה יש לעדכן את ועד העמותה במיילtamir10@bezeqint.net  ;

ziv_z@namer.org.il ;shultziner@gmail.com 

  רגן במסגרת צוותית ולהרים תרומה מרוכזת למלגה לזכר חברלהתאניתן 

 טקס חלוקה יערך בחודש 2017 חירת המילגאים הזכאים תיערך במהלך חודש אוקטוברב ,

 .2017נובמבר 

 מותת הנמר הינה עמותה רשומה ומנוהלת כחוק, מבוקרת ע"י משרד רואי חשבוןע,  

 :איםהמסמכים הב וברשותה

o הנמרישור כללי הקמת עמותת א 

o בישראלא' לתרומות - 46ישור א 

o אישור לצורך ניכוי מס במקור 

o  אישור על ניהול תקין ·אישור על ניהול פנקסים 

 

 בתודה,

 ועד עמותת הנמר
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