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  2016מר�  28                                                                             

  י"ח אדר ב, תשע"ו                     

  
  
  

  1/15פרוטוקול ועדת מלגות מס' 
  8/11/15ראשו�, כ"ו חשו� תשע"ו, מיו� 

  
  
  

  נוכחי�:
  יו"ר הוועדה –             אלי מזוז  מר 

  ועדה תחבר –           גב' לינה שרו�  
  חבר ועדה �עו"ד עדי ינקילבי�     

  מזכירות העירייה –     פור  �גב' יעל יצחק
  
  
  
  
  

  5201 ! הבבקשות מלגה לשנת הלימודי� תשע"דיו� על סדר היו�: 

  
  

  והחלטות:סיכו� 
  &   350,000עומד על ס#  2015תקציב המלגות לשנת  •

 .בקשות 132בקשות מלגה לעומת שנה שעברה בה הוגשו  133 הוגשו •

 אינ( זכאי( למלגה מאחר שלא עמדו בתנאי קבלת המלגה.סטודנטי(  4 •

 הוחלט להעניק לו  מלגה –במתמטיקה  לנוער מוכשרבמסגרת התכנית הלומד  ,חט"באחד בתלמיד  •

  &. 1,500בס#  

את כעת למלא א# הביעו נכונות  ,וחריגות מסיבות שונות לא התנדבו בשנת תשע"הסטודנטי(  3 •

 והוחלט כל מקרה לגופוהוועדה בחנה  תציע לה(.מחוייבות( ולהתנדב במסגרות אשר העירייה 

 אשר תוענק בשני חלקי( כמפורט להל�:&  3,900ס# בלאשר לכ"א מה( מלגה  

במועד תוענק &  1,900 היתרה בס# ,בכפו- להצגת אישור על התחלת ביצוע התנדבות בשנה זו &   2,000

 שעות. 100מלוא ההתנדבות בהיק- של על ביצוע בכפו- להצגת אישור  –חלוקת מלגות לשנת תשע"ו 

  בטופס בקשת המלגה ה( כדקלמ�:  סכומי המלגה כפי שהומלצו ע"י הוועדה ואשר מופיעי( •

��פר"ח ביבנה  1,600 &  

�  & 500 –פר"ח חו�  

� & 3,000 –(לסטודנטי( שלא מבצעי( פר"ח)  התנדבות במסגרות העירייה השונות  

�ב המוענקי( המלגהמי להגדיל את סכו הוועדה ממליצה ,תקציבלאור היתרה ב • 30%.   

  :והיקפה ההתנדבותלפי סוג המלצת הוועדה לחלוקת המלגות להל�  
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  מספר התנדבות
סטודנ
 טי�

  סכו�
 

  סה"כ
 

 189,280 2080 91 פר"ח ביבנה
  פר"ח חו$

 
12 650 7,800 

  התנדבות מלאה במסגרות העירייה  ובגופי� שוני� בעיר:
  2              –אג& החינו%      
  7         ! ספריה עירונית      
   5            ! תחו� הרווחה     

   4   ! חינו% בלתי פורמלי       
   2  !  יהדות                            

           

20 3900 78,000 

  1,500  1,500  1    לימודי מצויינות במתמטיקה –תלמיד חט"ב 

  התנדבות חלקית במסגרות העירייה:
  אג& החינו%      
  יהדות      

  
1  
1  

  
2,340  
2,340  

  
4,680  

בכפו& להתחלת ביצוע למת� מלגה  הוועדההמלצת 
  התנדבות 

  

3  2,000  6,000  

 ש"ח 287,260 סה"כ 129 סה"כ
  

  
  

  

_________________  

  אלי מזוז

     יו"ר הוועדה    

  


