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19.7.2020מתאריך  "פפרוטוקול וועדת מלגות לשנת הלימודים תש

 חבר וועדה,  –יהודה דנינו מר חבר וועדה,  –מאיר שטרית מר  יו"ר,  –אלי מזוז מר משתתפים:  

דוד   שאול  הספורט,    –מר  יחידת  מנכ"ל,  מר  מנהל  שטרית  אורלי גב'  דוד 

רכזת הועדה. -גולנסקי

סדר יום: 

.  עירייהבמסגרות  פרח וה  דיון בנושא מלגות .1

.מלגות ספורטאים מצטיינים .2

שונות .3

דיון בנושא מלגות:.  1

אך בשל הקורונה הוועדה נדחתה.  19.4.2020להתכנס בתאריך  הועדת מלגות אמורה היית 

מזוז   אלי  מברך    –מר  מלגות  ועדת  בתקופה  על  יו"ר  בייחוד  השונות  המסגרות  בין  שילוב 

. בתקופת הקורונה ים גם בחלוקת מזוןמורכבת, ראינו את המתנדב

כן ש  ,כמו  לשמוע  שמח  והתלמידים  פרויקט  אני  לפעול  המשיך  פעולהפרח  אני  שיתפו  גם   ,

 . שבד"כ לא פעילים בכיתה בהוראה מרחוקאת פריחתם של הילדים כמורה הרגשתי 

 פר"ח ומפעל הפיס: -מלגות עיריית יבנה

: גאים במסגרת פר"ח ובמסגרות העירייהמצגת אודות פעילות המלאורלי גולנסקי הציגה 

מעניקים   ופר"ח  הפיס  מפעל  יבנה,  לתואר  150עיריית  הלומדים  לסטודנטים  לימודים  מלגות 

או לימודי תעודת הוראה  , לימודי הנדסאים אקדמי במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה 

גבוהה  יםהמוכר בהיק  . ע"י המועצה להשכלה  תורמים לקהילה  שעות  130ף של  הסטודנטים 

 ₪.  10,000מלגה בסך ומקבלים

פירוט הפעילויות החברתיות וקהל היעד : 

ליווי תלמידים בעלי קשיים לימודיים / חברתיים.  •

שיים לימודיים אשר יהווה דמות לחיקוי עם חניכים בעלי קיצירת קשר אישי ומשמעותי  •

וילווה את התלמיד לאורך השנה.

בהכנת מטלות לימודיות ופעילויות    ומסייעמשך כשעתיים שבוע ללאחת  נפגשהחונך  •

חברתיות שונות. 

ובמפגשים   • זום  בשיחות  הילדים  את  וחיזקו  תרמו  הסטודנטים  הקורונה  בתקופת 

וירטואליים מרגשים. 
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 הסטודנטים החלו להתנדב וללוות תלמידים מבתי הספר השונים ברחבי יבנה.

 מלגות כלהלן:  וקיבלו ודנטים הוזנו במערכת והסט בעירייה מפעל הפיס הטמיע תוכנה

₪ עיריית יבנה באמצעות העברה בנקאית.  ₪1,000 מפעל הפיס, ₪4,000 פר"ח,  5,000

: נתונים מספריים 

₪. 10,000זכאים לקבלת מלגה ע"ס וסטודנטים עומדים בקריטריונים 138

יבנה התחייבה להעב,  שהוגש למפעל הפיס  עפ"י קול קורא  ₪ 1,000לכל סטודנט    ירעיריית 

. 1.5.2020בתאריך באמצעות העברה בנקאית

במסגרת פר"ח המתנדבים ומקבלים מלגה כלהלן: נוספותמלגות 19

. דולר 1,000אימפקט ע"ס מלגה בשיתוף  מקבלים , סטודנטים בפרויקטים בבתי ספר השונים8

 סטודנטים  3 מתוכם  ₪ 5200מלגה ע"סמקבלים  ,חונכות בוקר אישית/קבוצתיתסטודנטים ב7

". להיפגש ולהשפיע"סטודנטים בחונכות 4-כיתות ה' וב

. ₪  10,000מלגה ע"ס מקבלים ובקרית החינוך  חונכותביצעו סטודנטים  4

מתנדבים במסגרות העירייה: 

סטודנטים כלהלן: 15סה"כ התנדבו 

. סטודנטים מתנדבים בספריה העירונית6

.באיחוד והצלה ואמבולנס קהילתיסטודנטים מתנדבים 2

. סטודנטית מתנדבת במחלקת קידום נוער 1

חדש החל מהשנה !   –סטודנטים מתנדבים במרכז תרבות לקהילת יוצאי אתיופיה  3

אגף לשירותים חברתיים. ח למשפחות נזקקות דרך "סחבק וגמ מתנדב  1

אתיופית.ליווי קבוצות ועידוד פעילויות לקהילה ה-מתנדב במחלקת הספורט 1

העירוני.   ןמתנדב בקונסרבטוריו 1

החלטה: 

חברי ועדת מלגות ממליצים פה אחד לאשר את חלוקת המלגות לשנת הלימודים 

תש"פ. 
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: ת ספורטאים מצטייניםומלג. 2

: ם. חברי הוועדה עיינו בטפסים ולהלן התייחסותבקשות למלגת ספורטאים 3הוגשו 

: ויאנובה  דניאל   – 1בקשה מס' 

, משתתף בתחרויות בארץ ומחזיק גביע על זכייתו במקום הראשון בתחרות  4רקדן מגיל  דניאל  

.  תבינלאומיוארצית ולוקח חלק פעיל בתחרויות 

.ובכפוף להצגת האישוריםקבלת מלוא המסמכים הנלווים על  המליצו  חברי הוועדה 

להגישהוועדה   שניתן  אינו חלק מהענפים  זה  מועטות    בקשה,  מציינת שנושא  פניות  אך עקב 

ור המצב הכלכלי הקיים בעקבות תחלואת הקורונה,  אלובנסיבות הקיימות  ולפנים משורת הדין  

 ₪.  5,000להעניק מלגה ע"ס   באופן חריג וחד פעמיים  ממליצחברי הוועדה 

 : אביבי  אורי– 2בקשה מס' 

בן   אביבי  יא  17אורי  בכיתה  האורן,  ז גינ תיכון  ב  'לומד  ומשתבורג  שייט  בתחרויות  סיים תף 

רבות בתחרויות  מכובדים  מקום    ,במקומות  אירופה  13ביניהם  את    הבקשה  .באליפות  תואמת 

  הקריטריונים.

שאול דוד מכיר את אורי  ₪. 10,000חברי הוועדה ממליצים להעניק לאורי אביבי מלגה ע"ס  

 אביבי  ויכולתו ומצטרף להמלצות להענקת מלגה. 

 : וי יהלי ל– 3בקשה מס' 

בת   לוי  וינגייט.  15יהלי  במכון  למצוינות  באקדמיה  כחניכה  ולומדת  י'  כיתה  יהלי  תלמידת 

מביאה  השחקנית  מדובר בענף אולימפי ושאול דוד מציין ש  . שחקנית כדורסל בנבחרת ישראל

בשחקנית מצטיינת במסגרת קבוצתית  אמנם  חברי הוועדה ציינו כי מדובר  גאווה לעירנו יבנה. 

 היא זו שהביאה אותה להישגיה וקבלתה לנבחרת ישראל. ית שה האיאך הצטיינות

₪ .  10,000חברי הוועדה ממליצים להעניק ליהלי לוי מלגה ע"ס על כן 

כלהלן:   2חברי הוועדה מבקשים לתקן את נוסח קול קורא סעיף 

. אישית צטיינות הההמלגה תינתן לספורטאים יחידים בענפי הספורט בהם 
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חברי וועדת מלגות: ות המלצוסיכום 

חברי ועדת מלגות ממליצים פה אחד לאשר את חלוקת המלגות לשנת הלימודים 

להלן:  כמפורט תש"פ

. ₪  138,000בסך מלגות עיריית יבנה, מפעל הפיס ופרח חלוקת  ▪

ע"ס    15חלוקת   ▪   . ₪ כל מלגה   4,000מלגות לסטודנטים המתנדבים במסגרות העירייה 

₪.   60,000סה"כ 

ל  הענקת ▪ קורא    3  -מלגות  קול  למצטיינים  מועמדים שהגישו בקשות בהמשך לפרסום 

בכפוף להתניה כפי שמפורט מעלה.  -₪   25,000 בספורט . סה"כ

רשמה: אורלי גולנסקי 
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תקציב מלגות לשנת הלימודים תש"פ 

  

מס' 

סטודנטים 

סכום לחלוקה  

תש"פ 

סה"כ  

לחלוקה 

 1381,000138,000ריית יבנה   מפעל הפיס , פרח ועי

: מסגרות העירייה

 64,00024,000יה עירונית יספר

 12,000 34,000מרכז תרבות יוצאי אתיופיה

 8,000 24,000איחוד והצלה ואמבולנס קהילתי

 4,000 14,000ליווי וקידום נוער 

 4,000 14,000סחבק וחלוקת גמ"ח מזון 

 4,000 14,000ספורט

 4,000 14,000ן קונסרבטוריו

 198,000 153סה"כ 

 25,000 2.510,000מצטיינים מלגות ספורטאים




Accessibility Report


		Filename: 

		פרוטוקול ועדת מלגות מיום 19.7.2020.pdf




		Report created by: 

		, ronen@acc.org.il

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


