ועדת מלגות
מיום שלישי 26.3.19
נוכחים:
מוניק ווקנין – מנהלת אגף חק"ר
מנחם ברגב – חבר מועצה ויו"ר ועדת המלגות
אייל טפרברג – חבר ועדת מלגות
יהודה ויינר – חבר ועדת מלגות
אסנת פרץ – מזכירת הועדה

הקריטריונים לקבלת מלגה:





תושבי בנימינה וגבעת עדה.
לאחר שירות צבאי או שירות לאומי.
לימודים בפועל במוסד להשכלה גבוהה (תינתן עדיפות ללימודי תואר ראשון)
טרם קיבלו מלגה.

הוועדה תיתן עדיפות עפ"י הקריטריונים הבאים:
 סטודנטים מצטיינים בתחומם.
 מתנדבים ,תורמים למען הקהילה.
 עדיפות לקבלת מלגה תינתן למועמדים שלא קיבלו מלגה בעבר.
-
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ס י כ ו ם:
מוניק  -ניתן סקירה כללית של מספר המגישים  +מס' התורמים.
עברנו על כל הבקשות ובדקנו שיש לכולם את כל המסמכים הנדרשים ומי שהיה חסר לו מסמך השלים.
התקבלו  57בקשות למלגה – מתוכם  3שמתחילים ללמוד בשנת תש"פ ולכן לא עומדים בקריטריונים לשנה
זו.
מספר התורמים השנה  20בטוחים יש עוד  2בסימן שאלה????
נקבע את ה –  20הבטוחים ונקבע עוד  4ברשימה בדירוג ואם נקבל תשובות חיוביות נעניק גם להם.
*ישנן  2בקשות שהגיעו אחרי התאריך:.
 .1בקשה שהגיעה מאחת התושבות  -פספסה את התאריך ,לא ראתה את הפרסומים (הוכחנו לה שיש
פרסום באתר ,בפייסבוק וגם פלריגים היו תלויים במשך חודש ) .העלנו את הפרסום לפני הזמן כדי
שהסטודנטים יוכלו לראות אותו בסופ"ש.

 .2התקבלה בקשה נוספת של סטודנ טית שטענה שלא הספיקה להגיש כיוון שישבה שבעה  .ביקשתי
שתשלח אלינו את התאריכים (למרות שהפרסום היה חודש) ונבדוק  ,היא לא ענתה .מבדיקה שעשינו ראינו
שאביה נפטר לפני חודשיים.
אסנת :עשינו  3סינונים:




סטודנטים שלא קיבלו מלגה בעבר.
סטודנטים שלומדים לתואר שני ושלישי.
סטודנטים שלא מתנדבים.

יש  22סטודנטים.
בין כל הסטודנטים המתנדבים יש הרבה סטודנטים שמתנדבים בפר"ח( .פר"ח זו תוכנית לסטודנטים
שחונכים ילדים ומקבלים מימון שכר לימוד תמורת החונכות)
מנחם ברגב :זו בעצם מלגה שניה
אייל טפרברג :היה דיון בעבר על כך שעבודתו של הסטודנט יכולה להיות מינורית כיוון שקשה לעבוד משרה
מלאה וגם ללמוד ולכן קיבלנו את זה.
מוניק :בין ה –  22סטודנטים יש לנו  2נערים ,תלמידי אורט (בני  )15-16שלומדים לתואר ראשון.
הם תלמידים מצטיינים ואנחנו מעודדים הצטיינות.
אסנת :בשלב ראשון אנחנו מורידים את כל הסטודנטים שקיבלו מלגה בעבר – נשארו  47סטודנטים.
בשלב שני אנחנו מורידים את הסטודנטים שלומדים לתואר שני  +תואר שלישי – נשארו  45סטודנטים.
בשלב השלישי אנחנו מורידים את כל הסטודנטים שלא מתנדבים – נשארו  23מתוכם  1מתחיל ללמוד בשנת
תש"פ ולכן לא עומד בקריטריונים.
סה"כ  22סטודנטים.
מוניק  :מתוך  22הסטודנטים צריך לבחור  2שיהיו ב"סטנד ביי" – הם יקבלו קדימות ראשונה.
ומתוך הרשימה הכללית צריך לקחת עוד  , 2למקרה שיהיו לנו עוד מלגות.
מנחם ברגב :מופיעים  2שלא עשו צבא/שירות לאומי – האם אלו  2הצעירים?
אסנת :אכן 2 ,תלמידים  ,אחת סיימה תיכון בגיל  15ולומדת לתואר והתלמיד השני תלמיד תיכון בכיתה י'
שלומד לתואר.
אייל טפרברג :האם ישנם סטודנטים מבוגרים שעובדים?
מוניק :ישנם שני סטודנטים שמתנדבים בפר"ח  ,הם יהיו ה"סטנד ביי"
אייל טפרברג :האם יש סטודנטים ללימודי תעודה?
מוניק :לא ,כל ה –  22הם סטודנטים לתואר ראשון.

מוניק :אחת הסטודנטיות צירפה מכתב שבו היא מתארת בעיה כלכלית ומבקשת עזרה בקבלת המלגה
שמאוד תעזור לה להגשים את חלומה ללמוד לתואר.
יהודה ויינר :אפשר להציע לליאורה ארנס ,שרוצה לתרום למשפחה נזקקת.
מוניק :לסיכום ,הטקס יתקיים ב –  30/5/19בשעה  19:00בערב.
האם אתם רוצים לראות את שמות הסטודנטים הזוכים ולעשות את החלוקה לתורמים?
אייל ויהודה :את יכולה לעשות ,אין לנו דרישות מיוחדות.
מוניק :אנחנו נעשה את הציוותים ונשלח לכם גם את הפרוטוקול.
מנחם ברגב :אם לא מכניסים שמות לפרוטוקול ,אפשר לפרסם אותו באתר?
מוניק :אין בעיה .נדגיש את התבחינים לקבלת המלגה ,וככל שנגייס תורמים נוספים ,אנחנו נשמח להוסיף
סטודנטים נוספים.
מנחם ברגב :מישהו הציע לי לעשות את הקמפיין לגיוס תורמים לפני סוף שנת תקציב ,כיוון שאנשים אולי
ירצו לתרום כדי להכניס את התרומה לדוחות הכספיים שלהם.
מוניק :רעיון טוב ,נדון בעניין בועדת המלגות הבאה( .בתחילת יולי),

