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 6.1.2020מתאריך   פ לשנת הלימודים תש"מלגות  וועדתפרוטוקול 

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

 שטרית  דוד מנהל מחלקת הספורט,    –שאול דוד  חברת מועצת העיר,  –לינה שרון  

רכזת הועדה. -מנכ"ל, אורלי גולנסקי

מצטיינים  פורטאיםמלגות סדיון בנושא  .1

  –ע"י לינה שרון ורועי גבאי  בהמשך לישיבת מועצת העיר בה הוצגו המלצות לשינוי קריטריונים  

, לינה שרון זומנה לוועדה ולהלן התייחסותה: מצ"ב מכתב

שרון:  מכירה    לינה  בילדיהם  2לינה  התומכות  מורכב  סוציואקונומי  רקע  עם  משפחות 

חברי הוועדה ציינו כי ריקודים סלוניים  ת  בריקודים סלוניים.  המשתתפים בתחרויות בינלאומיו

אינם משתייכים לענף הספורט ולכן נושא זה איננו רלוונטי למלגה הנ"ל.  

  בתחרויות ארציות ובינלאומיותלבדוק אפשרות להעניק מלגות למצטיינים חברי הוועדה מציעים 

. , שחמט ועוד(אינן ספורט )כגון ריקודים סלונייםשבענפים כללים 

לינה שרון מציעה: 

לספורטאים המתמודדים בתחרויות בינלאומיות    להעניק את המלגה בעדיפות ראשונה •

ובה המלגות )סכומים שונים(. גב ולייצר מדרג

. למתמודדים ומשפחותיהם לאורך זמן מתוך תמיכה  להעניק את המלגה •

.ולא להפנות את המלגה רק לבוגרים רחב לאפשר טווח גילאים  •

לבחון מחדש את הקריטריונים לאחר שנה מיום חלוקת המלגות.  •

שינויים   לערוך  והוחלט  הקריטריונים  לגבי  הוועדה  חברי  של  דיון  ונערך  מהישיבה  יצאה  לינה 

כמפורט כלהלן: 
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קריטריונים למלגת ספורטאים: קביעת  .א

: )בענפי הספורט בלבד( להענקת מלגה לספורטאים מצטייניםקריטריונים 

 : ספורט מוכר כענף ספורט אולימפי, פרה אולימפי וספיישל אולימפי  .1

   ספורט אולימפי הינו כל ענף ספורט הנכלל בתכנית המשחקים של הוועד 1.1

 האולימפי הבינלאומי ומשתתף במשחקי הקיץ או משחקי החורף.  

 ראייה, נפגעי   וליקוייקטועים, משותקים, עיוורים  –ספורטאים נכים עם סוגי נכויות  1.2

 שיתוק מוחין, בעלי נכויות מוטרויות אחרות.  

 ספורטאים עם לקות שכלית.  –ספיישל אולימפיקס  1.3

 המלגה תינתן לספורטאים יחידים בענפי הספורט אישיים.  .2

 ת ידון הנושא בנפרד. יבמקרה של זכיה קבוצת .3

 , אליפות עולם מבוגרים, אליפות לרבות אולימפיאדת נוער תחרויות: אולימפיאדה .4

כולל   )לא  בוגרים  לאליפות    (.WORLD CUPאירופה  מועמדים  יהיו  שלא  ככל 

 . המלגות יחולקו למצטיינים בתחרויות לאומיות אולימפית ובינלאומית

 סכום מלגה:  .5

 . אחת₪ כל  10,000בסך זהות  מלגות   3יוענקו  

   ספורטאי זוכה ימלא טופס בקשה למלגת ספורטאי מצטיין בצירוף תעודת זהות .6

ספ המקצועי  כולל  האיגוד  ואישור  כתובת  לדיון    .הלזכייח  יובאו  חריגים  מקרים 

 בוועדה. 

 . לפחות שנתיים טרם הזכייה  מגיש הבקשה חייב להתגורר בעיר יבנה .7

 . לשלוש שניםספורטאי יכול לקבל מלגה אחת  .8

 . מנכ"ל העירייה ירכז את הפניות .9

 בהתייעצות עם   ההחלטה על הספורטאים הזוכים תעשה ע"י חברי וועדת המלגות .10

.העירונית  מחלקת הספורט 
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כללי  .2

: במסגרת המלגות לסטודנטים תות התנדבותיואלי מזוז מבקש להוסיף מסגר

הפועל ביבנה ומעניק סיוע לילדים מוגבלים שכלית ופיזית.   אקים

חברי הוועדה אישרו את ההצעה. 

לדים, נוער ומבוגרים. המאפשר מגוון פעילויות לי  מרכז תרבות לקהילת יוצאי אתיופיה

. הבקשהוועדה אישרו את  החברי 

. חברי הוועדה לא אישרו את ההצעההועברה בקשה לחלוקת מזון לנזקקים .  – יבנה  ד בית חב"

העתקים: 

ראש העיר  –צבי גוב ארי 

 גזברית -תמר קופר 

מזכירות העירייה-יעל יצחק פור 

חברי הוועדה 

רשמה: אורלי גולנסקי 
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