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12.4.2021מתאריך  "אפפרוטוקול וועדת מלגות לשנת הלימודים תש

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

 רכזת הועדה.-גולנסקיאורלי גב' דוד שטרית מנכ"ל, מר  

סדר יום:

. עירייהוה מפעל הפיס דיון בנושא מלגות במסגרות  פרח .1

 דיון מלגות מסגרות העירייה

 דיון במקרים חריגים .2

 עדכון סטטוס – מלגות ספורטאים מצטיינים .3

 סיכום והמלצות חברי הוועדה .4

דיון בנושא מלגות:. 1

 פר"ח ומפעל הפיס:-מלגות עיריית יבנה

 :מצגת אודות פעילות המלגאים במסגרת פר"ח ובמסגרות העירייהאורלי גולנסקי הציגה 

מלגות לימודים לסטודנטים הלומדים לתואר  148עיריית יבנה, מפעל הפיס ופר"ח מעניקים 

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

שעות  120הסטודנטים תורמים לקהילה בהיקף של  .ע"י המועצה להשכלה גבוהה יםהמוכר

 ₪.  10,000מלגה בסך  ומקבליםשעות לקהילה  20ובנוסף 

בתי ספר  13 -בתי ספר יסודיים, בחטיבת הביניים ובפרויקט קבוצתי מרחבי ב 6 -פר"ח פועל ב

 ב.-במתמטיקה לכיתות ה' ולשפה לכיתות א

סטודנטים מתוכם התקבלו  148סטודנטים ורק  279בתחילת השנה נרשמו ישירות לפרח 

 עיריית יבנה.-פיס-לפרויקט פרח

בוצע שיתוף פעולה מול מרכז הצעירים ומרכז התנדבות יבנה שבמהלכו הועבר  לראשונה השנה

שאלון לכלל הסטודנטים, הסטודנטים בחרו מסגרת התנדבותית המתאימה להם וביצעו 

 שעות לקהילת יבנה. 20התנדבות בהיקף 
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 רשימת ההתנדבויות בקהילה:

 

 הכנת ארוחות שישי לקשיש/ה 

  רכב חובה -לקשישים וחולי קורונה חלוקת תרופות וסלי מזון 

 העברת פעילות במועדון לניצולי שואה 

  שיווק תחום ההתנדבות בעיר למען חיזוק הקהילה בה אנו חיים )בעיקר בפייסבוק

 ואינסטגרם(

 גיוס והפעלה של קבוצות מתנדבים בעיר 

  יש להגיע עם רעיון גולמי וישים -הקמת פרויקט התנדבותי 

 שישהתנדבות במרכז יום לק 

 התנדבות בסיירת תיקונים לנזקקים וקשישים 

 שירות ייעוץ לתושב -התנדבות בשי"ל 

 הפגת בדידות -שיחת טלפון שבועית לקשיש 

 הקמת גינה קהילתית 

 פיתוח וקידום מיזמים לטובת צעירי העיר 

 תכנון ארגון והפקת ערב קהילתי לאוכלוסיית הצעירים 

 וק/ ווטסאפ של קריירה ותעסוקה יצירת קבוצת פייסב -נטוורקינג לצעירי יבנה 

 פתיחה וסגירה של מרכז הצעירים בתקופת בחינות ובשוטף  -רכז צעירים במרכז הצעירים

       בהתאם לצורך

 עזרה וסיוע לסטודנטים מתקשים במקצועות נבחרים          

 שיווק ופרסום מרכז הצעירים ברשתות החברתיות 

 הדרכת נוער במרכז הנוער יבנה 

 

 

ובהתאם להסכם שנחתם מול מפעל הפיס, מפעל הפיס דיווח נעשה באמצעות תוכנה של ה

 ישירות לחשבונות הבנק .₪  1000  1.5.2021העירייה התחייבה להעביר בתאריך 

 

 להלן חלוקת המלגות לפי הגופים: 

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

 

 

  חלטה: ה

עיריית במסגרת המלגות  148חברי ועדת מלגות ממליצים פה אחד לאשר את חלוקת 

 פ"א.תש לשנת הלימודיםיבנה, מפעל הפיס ופרח 
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 בנוסף 

 מסגרת פר"ח כלהלן:מגוון תכניות בסטודנטים מתנדבים ומקבלים מלגה ב 23

 דולר 1,000מלגה ע"ס  אימפקט -סטודנטים  6

  ₪  5200מלגה ע"ס  חונכות בוקר אישית/קבוצתית -סטודנטים  9

   ₪  10,000המתקיים בקרית החינוך גינזבורג האורן מלגה ע"ס  מרוםחונכות  –סטודנטים  8

 

 

 מתנדבים במסגרות העירייה:

 כלהלן: סטודנטים 15סה"כ התנדבו 

 במתנ"ס מרגלית 1+  סטודנטים המתנדבים בספריה העירונית 5

 ובמגן דוד אדוםסטודנטים מתנדבים באיחוד והצלה  2

  סטודנט המתנדב במרכז תרבות לקהילת יוצאי אתיופיה  1

 סטודנט מתנדב בגמלא 1

 סטודנטים התנדבים במרכז הצעירים 2

 סטודנטים המתנדבים בלשם שמיים 2

   סטודנט במתנ"ס גרמנוב   1

 

 

  החלטה: 

 חברי ועדת מלגות ממליצים להעניק מלגות לסטודנטים המתנדבים במסגרות     

 שעות(. 100לאחר סיום מלוא שעות ההתנדבות ) 2021העירייה רק בסוף חודש יוני  
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 דיון הוועדה והחלטותיה: - מקרים מיוחדים. 2

 

  לראש העיר ללא יכולת להתנדב  למלגה הגישה בקשהסטודנטית  -מקרה ראשון– 

הועברה , תכתובת אך מפאת קשיים סירבהבמספר מסגרות הופנתה לבצע התנדבויות 

  . הוועדהעיון והחלטת ל

₪  2,000תקבל מלגה בסך הסטודנטית  ,החלטת הוועדה: לפנים משורת הדין

 . 2021שעות עד לסוף חודש יוני  20 של היקףבכפוף להתנדבות ב

 

 אשר  למסגרת התנדבותית באיחור, פנה  טפסי הבקשהסטודנט הגיש את  - ימקרה שנ

ברשימת המוסדות שניתן להתנדב בהם, העביר טופס שעות התנדבות  המופיע איננה 

 ואי קבלת מלגה הבקשההחלטת הוועדה: פסילת לא תקין. 

 

 

 

 :ת ספורטאים מצטייניםומלג. 3

 

 מלגות המיועדות לספורטאים:  2באתר העירוני פורסמו 

  בשיתוף מפעל הפיס ומיועדת לסטודנטים ₪  10,000מלגה ע"ס 

  העירייה לספורטאים יחידים בענפי הספורט .המוענקת ע"י ₪  10,000ע"ס מלגה 

 בקשות. התקבלולא 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 חברי וועדת מלגות:המלצות וסיכום 
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 פה אחד לאשר את חלוקת המלגות לשנת הלימודים חברי ועדת מלגות ממליצים

 כמפורט להלן: "אתשפ

 

  148,000בסך מלגות עיריית יבנה, מפעל הפיס ופרח חלוקת  ₪. 

 

  2021תדחה לחודש יולי חלוקת מלגות לסטודנטים המתנדבים במסגרות העירייה. 

 
  חברי הוועדה מבקשים להרחיב את מספר בתי הספר בעיר שבהם ניתן להתנדב במסגרת

 פר"ח. 

 
  חברי הוועדה מבקשים לבדוק מול מנהלת אגף החינוך האם ניתן להוסיף בתי ספר

 למסגרות העירייה ולהתנדב תוך פיקוח מנהלות/ים בתי הספר.

 
  גמלא בדומה למסגרות העירייה. סכום מלגתאת  שינו חברי הוועדה 

 
  סטודנטים המוענקות לחברי הוועדה מבקשים להפריד בין סעיפי התקציב של מלגות

 ספורטאים.ל המוענקות לבין מלגות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רשמה: אורלי גולנסקי
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