
 ת יבנהייעיר
לשכת מנכ"ל

08-9433440פקס:    08-9433304/5:טלפון   8155026.   , יבנה3ת.ד  50דואני   שד' לשכת מנכ"ל, עיריית יבנה, 

http://www.yavne.muni.il אתר אינטרנט:             davids@yavne.muni.il דוא"ל:  

12.9.2021מתאריך   ב" פפרוטוקול וועדת מלגות לשנת הלימודים תש

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

רכזת הועדה. -אורלי גולנסקיגב' דוד שטרית מנכ"ל, מר  

סדר יום: 

מלגה חדשה.   – מלגות מפעל הפיס ועיריית יבנה  .1

 מסגרות העירייה.  -בקשה למלגה  .2

 מלגת ספורטאים.  –בקשה למלגה  .3

: מלגה חדשה –מלגות מפעל הפיס ועיריית יבנה  . 1

מלגות לימודים לסטודנטים    145  יעניקו בשנת הלימודים תשפ"ב  עיריית יבנה, מפעל הפיס ופר"ח  

גבוהה  להשכלה  ע"י המועצה  המוכר  במוסד  לתואר אקדמי  מתנדבים  הסטודנטים    .הלומדים 

 ₪.   10,000בסך  ותוענק מלגהשעות לקהילה  20ובנוסף חונכות שעות  120בהיקף של   בפר"ח

בחלוקה  סטודנטים  5  -ל₪  10,000השנה לראשונה עיריית יבנה ומפעל הפיס יעניקו מלגה ע"ס 

במסגרת מיזמים חברתיים שעות    140בהיקף  המלגות מוענקות לסטודנטים המתנדבים  שווה.  

 .  וכך נושאים את לפיד "הקבלה והנתינה"  באגף לשירותים חברתיים ובמרכז הצעירים

קורא   קול  תפתח  מצ"ב  ההרשמה  ההתנדבויות.  ופירוט  התנאים  את  העירייה  המתאר  באתר 

המועמדים  7.10.2021ועד    30.9.2021בתאריך   שני  בשלב  אישי  .  לראיון  להגיע  יתבקשו 

 בהשתתפות אלי מזוז, אורלי גולנסקי, אביטל אמיגה, כנרת ולוטקר. 

 החלטה:

לאשר   אחד  פה  ממליצים  מלגות  ועדת  הפיס  חברי  ומפעל  יבנה  עיריית  מלגת  את 

 . בפ"תש   לשנת הלימודיםסטודנטים  5  -כפיילוט ל
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 : מסגרות העירייה –בקשה למלגה  . 2

 

 שעות בלבד.  50.5בהיקף התנדבה במתנ"ס הסטודנטית    - 1מס'    בקשה

המלגה תעמוד על סך  .  בקשתה למלגה ביחס להיקף השעות חברי הוועדה אישרו כחריג את  

2,000   .₪ 

 

 החלטה:

 ₪.   2,000תוענק מלגה ע"ס    תלסטודנטי

שעות בלבד    100כי הסטודנטים מתבקשים להשלים    להדגישחברי הוועדה מבקשים  

 לקבלת מלגה. רק מקרים חריגים יובאו לדיון הוועדה. 

 

 

 

 

 :מלגת ספורטאים –בקשה למלגה  . 3

 

לקול קורא, הנ"ל יוכל    7. עפ"י סעיף  2020הגיש בקשה למלגה בשנת  ,  רקדן  -  2  מס'  בקשה

 להגיש בקשה אחת לשלוש שנים. 

 

  החלטה: 

 . ולכן הבקשה נדחית  איננו זכאי למלגה עפ"י הקריטריונים שנקבעו   2  בקשה מס'

 

 

 

  

 

 

 רשמה: אורלי גולנסקי 
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