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 1.6...1.6תאריך :                                                           פרוטוקול ישיבת מלגות     

 נוכחים : 

 ראסם גרבאן מנהל מחלקת רווחה 

 עלי עמאש מנהל מחלקת חינוך 

 מנהל התוכנית למיגור האלימות ומתכלל תחום המלגות  מחמוד ג'רבאן

  011מוחמד מראענה  מנהל תוכנית 

מועמדים  וחלקם  661סטודנטים למלגת מפעל הפיס מתוך  53הועדה התכנסה לבחירת 

וחלק לומדים קורסים להכשרה  סטודנטים הלומדים בחול וחלק במוסדות להשכלה גבהה בארץ

 . מקצועית 

 תבצע הבחירה תהם קריטריונים שלפי

 . וחלקם הופיע בפרסום של המלגות מחמוד ג'רבאן הציג את הקריטריונים שנקבעו על ידי הועדה

  11%.הכנסה של ההורים ושל הסטודנט 6

  61%. מקצועות מועדפים .

  61%. אח סטודנט 0

  1%.. מצב סוציו אקונומי 4

  61%. שיקול ועדה 1

משנים עברו לא יהיו מועמדים למלגת מפעל הפיס רק . סטודנטים שקבלו מלגת מפעל הפיס 1

 .אקונומי קשה מאוד וחד הורי  וובמידה ויהיה סטודנט בעל צרכים מיוחדים ומצב סוצי

שעות  641חלק מהתנאים של המלגה הסטודנטים הזכאים למלגת מפעל הפיס יתרמו לקהילה 

  שעות לקהילה . 41והסטודנטים שיקבלו מלגת הרשות יתרמו 

 .ים ,מתוכם דמועמ11סטודנטים מועמדים ,עם תום הוועדה עברנו על  11ו מסמכים של נבדק

שהועדה החליטה לא לקבל למלגת שהגישו מסמכי רישום ועוד לא התחילו ללמוד סטודנטים 

עוד לא התחילו ואפשר לדעת אם יתחילו וזה עלול להשפיע מפעל הפיס בהחלטה משותפת כי הם 

לומדים קורסי הכשרה הועדה החליטה  םסטודנטים שה שלושה,  אחריםעל זכות של סטודנטים 

סטודנטים הלומדים באונ' הפתוחה שלומדים ה ל ,ועלתה שאלה לכל שהם יקבלו מלגת הרשות

 הם לא יהיו זכאים למלגת מפעל הפיס . 4111שני קורסים שעלותם השנתית לא עולה על 
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מסמכים כמו אישורי לימודים והכנסות הורים ,ועל :חלק ניכר מן הסטודנטים לא השלימו  הערה

ר אתם קשר כדי להמציא את ונתבקשו אנשי הקשר מוחמד מראענה ומחמוד ג'רבאן לצכן 

 הועדה . שבו מתכנסת  המסמכים עד למועד הבא 

המעוצה במחלקת החינוך בשעה  ןבבניי .221.212הועדה תתכנס שוב ביום ראשון הבא בתאריך 

 להמשיך את הדיון בחלק שנותר וגם לעבור על התיקונים והערות שנרשמו מיום זה.בבוקר תשע 
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                        .221.212 תאריך                                                                                        פרוטוקול ישיבת מלגות  

 נוכחים : 

 מנהל מחלקת רווחה : ראסם גרבאן 

 מנהל מחלקת חינוך : עלי עמאש 

 .תחום המלגות  מנהל התוכנית למיגור האלימות ומתכלל : מחמוד ג'רבאן 

  011מנהל תוכנית  : מוחמד מראענה 

מועמדים  וחלקם  661סטודנטים למלגת מפעל הפיס מתוך  53הועדה התכנסה לבחירת 

 במוסדות להשכלה גבהה בארץ . סטודנטים הלומדים בחול וחלק

בקשות חדשות ונערכה סריקה מכל התיקים שנדונו בשבוע שעבר ,הוחלט 53במהלך הפגישה נדונו 

שבו תתכנס הועדה לסיים את  .251.212לפנות למספר סטודנטים להשלמת מסמכים  עד ליום 

מפעל הפיס. הסטודנטים שיקבלו את המלגה של  01עבודתה ולהחליט על פי טבלת הניקוד את 

שעות  641חלק מהתנאים של המלגה הסטודנטים הזכאים למלגת מפעל הפיס יתרמו לקהילה 

 שעות לקהילה . 41והסטודנטים שיקבלו מלגת הרשות יתרמו 

 חתומים:
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 .201.21282תאריך                                                                                  פרוטוקול ישיבת מלגות  

 :                                                                                 נוכחים

 ראסם גרבאן מנהל מחלקת רווחה 

 עלי עמאש מנהל מחלקת חינוך 

 מנהל התוכנית למיגור האלימות ומתכלל תחום המלגות מחמוד ג'רבאן 

  011מוחמד מראענה  מנהל תוכנית 

מועמדים  וחלקם  661סטודנטים למלגת מפעל הפיס מתוך  01הועדה התכנסה לבחירת 

 סטודנטים הלומדים בחול וחלק במוסדות להשכלה גבהה בארץ .

 סיכום 

סטודנטים אשר עונים על הקריטריונים של מלגת מפעל הפיס גודל הסכום  53במהלך הדיון נבחרו 

 ₪  1 80888.שיקבל כל סטודנט  

מפעל הפיס בתנאי שהסטודנט מלא את מלאו שעות ההתנדבות ₪  1111משלמת הרשות ו₪  1111

 בתחום החינוך והקהילה . 641

ות תקבע את גבהה  הסטודנטים הלומדים בארץ ובחול עוברים למלגה של הרשות שהרש 80

 הסכום .

 הערה

יצוין שעלול לקרות שינוי במס' המועמדים וגם בשמות של המועמדים עפ"י סדר עדיפות של 

 המקצועות .

 חתומים 

 


