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 ט"ו שבט התשע"ה
 5402פברואר  40 

 ,לכבוד קב"ט הרשות המקומית

 שלום רב,

 סיוע סטודנטים לפעילות הערכות לחירום הנדון:

( מפעיל סטודנטים ברחבי הארץ, אשר תמורת ארגון 'ידידים למען הנוער והחברה' )ע.ר
 קהילתית מקבלים מלגת לימודים מכובדת. -פעילות חברתית

 יוצאים ביוזמה משותפת, לפיה בימים אלו מרכז השלטון המקומי וארגון ידידים
סטודנטים ברשויות המקומיות השונות יפעלו לסיוע בפעילות הקב"טים בכל הקשור 

ניהול המלגאים וביצוע פעילותם יהיה אמון הקב"ט  להכנה והיערכות לחירום. על
הרשותי, כאשר משימותיהם יוגדרו על פי הצרכים הספציפיים של כל קב"ט בהערכות 

 .הפרויקט ניתן ללא כל עלות או השתתפות מצד הקב"ט או הרשות המקומית לחירום.

 

 מידע על הסטודנטים וניהול פעילותם

קליטת הסטודנטים והעברתם לפעילות במהלך חודש מרץ  -תקופת הפעילות -
 .5402. סיום הפעילות לא יאוחר מסוף אוגוסט 5402

שעות פעילות לכל סטודנט לטובת השתתפותו  044 -היקף שעות הפעילות -
פעמית -בפרויקט. התשלום על פעילות הסטודנט ניתן כמלגת לימודים חד

 בתמורה להשלמת פעילותו. 
הפעילות יכול להתבצע על פי הצורך של כל קב"ט ובתיאום עם שעות  044מימוש  -

שעות שבועיות או  0ניתן לבצע את הפעילות במתכונת של לדוגמא:  -הסטודנט
 .במסגרת ימים מרוכזים

 044ביצוע הכשרות במידת הצורך, ייכלל במסגרת שעות המלגה של הסטודנט ) -
  .שעות(

 
 ביטוח ואישורי משטרה

על קיום מסמך "אישור עריכת ביטוחים" תקף. אישור זה ארגון ידידים מצהיר  -
אינו מהווה ביטוח תאונות אישיות על פעילות הסטודנט וכל קב"ט נדרש לבטח 

 .כל סטודנט שייקלט לפעילות במסגרת ביטוח הרשות המקומית
אישור משטרה: ארגון ידידים מצהיר על ביצוע בדיקות קדם וקבלת אישור  -

מין עבור הסטודנטים )זכרים( במידה והפעילות  משטרה לגבי העדר עבירות
 .נדרשת בקרבת קטינים
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 תפעול הפרויקט

. הפרויקט מיועד יוקצו לכל קב"ט סטודנטים 0-3בין הקצאת המלגאים:  -
לרשויות מקומיות קטנות כגדולות, אך תיתכן הרחבה של מספר הסטודנטים 

טודנטים מתאימים ברשויות מקומיות גדולות. כמו כן, יתכן ולא ימצאו כלל ס
 .מאחר והדבר תלוי במקום מגוריהם  לפעילות בחלק מהרשויות המקומיות

 (5..0עד ליום ה' )כל קב"ט המעוניין בהפעלת הפרויקט מתבקש להעביר עדכון  -
 :הכולל

כמות המלגאים הרצויה )נא לציין מספר גם במידה והצורך עולה על שלושה . 0
 מלגאים(

 ט מייעד לסטודנטיםאותה הקב"תיאור קצר של הפעילות . 5
 . הצהרה בדבר ביטוח הסטודנטים במסגרת הרשות המקומית3

 את העדכון יש להעביר לשלטון המקומי
, במייל: שלטון המקומימנהל בטחון וחירום בריכוז הפניות יתבצע על ידי  -

yanaf@masham.org.il. 
להעביר דיווח אחת לחודש ועד לסיום הפעילות לגבי כמות כל קב"ט נדרש  -

השעות אותו ביצע בפועל כל אחד מהסטודנטים שיקלטו לפעילות. העדר דיווח 
 .שעות חודשי יביא לשלילת הזכאות למלגה עבור הסטודנט

 

 

 בברכה,
 
 

 ניר חסיד      אבי נעים                   יוחאי וג'ימה           
 מנהל פיתוח ושותפויות      ראש מועצת בית אריה        ביטחון וחירום ראש מינהל  
 ידידים למען הנוער והחברהויו"ר ועדת ביטחון מש"מ                  מרכז השלטון המקומי בישראל 

 

 
 
 
 
 

 :העתק
 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי -חיים ביבס מר 

 ראשי רשויות 
 מנכ"ל מרכז השלטון המקומי -שלמה דולברג 
 יו"ר איגוד הקב"טים -חיים נוגלבלט 
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