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9.12.2018מתאריך  חלשנת הלימודים תשע"מלגות  וועדתפרוטוקול 

,וועדהחבר  – יהודה דנינווועדה, חבר  –מאיר שטרית יו"ר,  –אלי מזוז  משתתפים: 

רכזת הועדה.-מנכ"ל, אורלי גולנסקי שטרית דוד 

יום:סדר 

 .הצגת מצגת הכוללת נתונים סטטיסטיים  •

מלגות.וועדת המיוחדים לדיון בהמקרים הצגת ה •

 .המלגה וםהחלטה לגבי סכ •

 נותשו •

כללי:

את תהליך ההגשה, מסגרות התנדבותיות שר כללה שא מלגות אונהוצגה מצגת ב .1

פרופיל הסטודנט.ו

סטודנטים אינם עומדים בקריטריונים ולכן אינם  7שות למלגה, סטודנטים הגישו בק 128 .2

ת המלגות(.)המקרים נידונו בהרחבה בוועד מלגה תזכאים לקבל

:הסכומים שיחולקו. סטודנטים זכאים למלגה 121 "כסה .3

לסטודנטים המתנדבים ביבנה באחת מהמסגרות שהעירייה מציעה.₪  4,200 •

 ח בעיר."לסטודנטים המתנדבים במסגרת פר₪  2,030 •

 ח מחוץ לעיר."לסטודנטים המתנדבים בפר₪  700 •

 . ציפותשנה שנייה בר ענקתו ייחודית מלגת ראש העיר על פעילות התנדבותית .4

בשאלון המקוון הסטודנט התבקש לסמן האם הוא מתנדב בעמותה נוספת. לאחר 

:המומלצים להלן שמות הסטודנטיםברשימות  בדיקה

 .שעות חודשיות במד"א 16פרח ובנוסף – חן-אידו בת

מגישת  -אידו בת חן מתנדבת במדא׳ התחילה את התנדבותה כמתנדבת נוער ) מערי״ת

סיום קורס  שנים, המשיכה להתנדב כמערי״ת בוגרת ועכשיו בשלבי 3-רה ראשונה כעז
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למות אט״ן. שתהתנדבותה סיימה קורס תאר״ן ועברה ה חובשים. מעבר לזה במסגרת

  אם תרצי עוד פרטים נוספים אשמח לעדכן. 

. ההתנדבות התנדב בפר"ח ובנוסף מתנדב בבית המשפט בראשון לציון – יוסף שי

  יוע לציבור בהגשת בקשות.ס ללא תמורה ומאפשרתו מסגרת קורסהינה ב

השנה תיארה סטודנט מסור אשר ליווה לאורך , רננה שיחה עם עו"ד רננה גן לאחר 

שעות  6ת המשפט ראשון לציון בהיקף של סיוע משפטי בבי , במסגרת קורס שלמד

כעוזר קה ומשמש נך בקליני"אחד הסטודנטים הבולטים ביותר וכיום הוא חו שבועיות.

 הוראה בקורס שבהנחייתי"

 .לי חייםפרח ובעמותת אנונימיס למען בע – יזדיאן מירית

 ב מכתב המלצה ממנהלת עמותת אנונימוס.מצ"

פסח פרח ובעמותת אלוט קייטנת– דוריןחג'ג' 

ת אידו בלסטודנטית  ₪ 5,200להעניק מלגה ע"ס  לראש העירהוועדה ממליצה 

במסגרת פר"ח ובמסגרת מגן דוד אדום ביבנה לקחה חלק בהתנדבות  אשרחן 

  ובסביבתה.

שמציעה מסגרות  2 -ב  להתנדבציע בפני חברי הוועדה לאפשר לסטודנט אלי מזוז מ .5

 ולשמוע מהםכן אלי מתכוון להתקשר לסטודנטים -כמו שעות. 100ובהיקף של  העירייה

.ההתנדבותאת חווית 

בתקופת הבחינות בשעות הלילה המאוחרות  ההספרייאת מזוז הציע לפתוח אלי  .6

, דוד שטרית מבקש לבדוק היענות כללית.באמצעות מתנדבים

החגים וחלוקת לפני  –לקיים את ישיבת המלגות בחודש ספטמבר  חברי הוועדה מציעים .7

וטקס חלוקת המלגות יתקיים מיד עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית.

אשכול הפיס .ב 30:18בשעה  12.201824. שניביום ם קת מלגות יתקייטקס חלו .8

רשמה: אורלי גולנסקי
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 תקציב מלגות לשנת הלימודים תשע"ח 
 

  
מס'  

 סטודנטים 
סכום לחלוקה 

 סה"כ לחלוקה תשע"ח

 פרח מחוץ ליבנה
3 700 2,100 

 פרח בעיר יבנה
99 2,050 202,950 

 סל"ע  
1 2,050 2,050 

 MATCHINGסל"ע 
1 1,500 1,500 

 גמל"א
3 2,050 6,150 

 :מסגרות העירייה

   

 מיט"ל
2 4,200 8,400 

 ספריה עירונית
4 4,200 15,120 

 שעות 100לשם שמיים  
2 4,200 8,400 

 מד"א
1 4,200 4,200 

 שניה וחצי
1 4,200 4,200 

 איסוף מזון בעמותה
1 4,200 4,200 

 רווחה

   

 ןקונסרבטוריו
1 4,200 4,200 

 ת קידום הנוערקמחל
1 4,200 4,200 

 מלגת ראש העיר
1 5,200 5,200 

 סה"כ
                

121   272,870 
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 350,000 מלגות תשע"חתקציב 

  

 75,600 התחייבות למכון דוידסון

  

 1,500 מלגה שהוענקה במסגרת קבלת קהל ע"י ראש העיר

  

 272,900 יתרת התקציב לחלוקת מלגות
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