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פרוטוקולועדתמלגות 22.11.2020
 .1הפגישה התקיימה בזום והשיחה הוקלטה .
 .2אלון: 
לכל חברי הועדה ,אני מבקש לציין לפרוטוקול ,שהבת שלי הגישה מועמדות השנה
למלגת לימודים (הצטיינות) ,לפיכך ,אני לא אוכל לענות או להשתתף ובטח לא
להצביע לאותם מקומות בהם יש סיכוי להשפעה על הדירוג ,כי יש כאן ניגוד
עניינים מובהק אז אתם תסלחו לי שבכל מה שקשור לדירוגים אני לא אוכל לא
להשתתף ,ל א להצביע וגם לא לענות על השאלות כי זה עשוי להשפיע על השאלות .
איריס:
אז אם יש לנו בעצם שאלה לגבי הדירוג ואתה לא יכול להשתתף ,למי אנחנו פונים?
אלון :
בואי נראה מה קורה ומה תהיה רמת הבעיה של זה.
רונית :
אני רוצה להעלות סוגיה שעלתה כאן בשיח שהיה לי עם נורית ,אנחנו בכל זאת
בשנת קורונה ,אנחנו קבענו קריטריונים ותקנון ,אבל אי אפשר להתעלם מזה
שאנחנו בשנת קורונה ויש השפעה על המצב הכלכלי של האנשים .אני רוצה
להכניס את זה כהערה לדיון שלנו ולחשוב ביחד אח"כ אולי על האופן שבו אנשים
יקבלו את המלגות.
איריס :
זה נכון ,אבל בגלל זה היה לאנשים את ההזדמנות להגיש בקשה כלכלית והם
ביקשו בתקופת הקורונה ואנו בהחלט נתייחס ביתר תשומת לב לאלו שבאמת
מוכרים לרווחה.
רונית :
יש רק שלושה כאלה.
נורית :
חשוב לשאול ברמה העקרונית :האם יש אפשרות למי שקיבל בשנה שעברה להגיש
שוב.
מלי :
אמרנו שלא.
נורית: 
צריך לומר את זה בצורה מוחלטת כי אחד החברים אמר שכן אפשר להגיש.
איריס :
היתה לנו בקשה של מישהי שעשתה בשנה שעברה והיא דיברה איתי באופן אישי
ובדקתי מול יובל והחלטנו חד משמעית שאנחנו נותנים אפשרות לאחרים לקבל
ולא למי שקיבל כבר למרות...
שלומי :
זה לא נכון לומר "החלטנו אני ויובל" ...זה בהתאם לתקנון.
מלי :

בתקנון מי שקיבל ,לא יכול לבקש שוב שנה אחרי.
בכל הרשימות היה רק מקרה אחד כזה לפי הטבלה.
אני אומר לכם מה אני עשיתי:
אני בטוחה שכולכם לקחתם את הרשימות ,בדקתם וראיתם שהיו חפיפות .למשל,
היו כאלה שהגישו למספר קריטריונים.
אז אני עשיתי כך :הלכתי קודם כל על הטבלה של המצויינות האקדמית ,שזה הכי
פשוט ,ששת המצטיינים הראשונים אמורים לקבל .עכשיו בתוך השישה הללו,
הציונים הם מ 96עד  94והם המצטיינים ואין כאן ויכוח אני חושבת.
כולם :
נכון
מלי :
ואז עברתי למסלול הצבאי והסתכלתי על הטבלאות ואז ראיתי שהמצטיין עם
הציון  96.05הגיש גם על מצטיינים.
רונית :
ת.ז  346בסוף
מלי: 
התקנון אומר שרק הקצינים מקבלים בסעיף הצבאי ,והופיעו במסלול הצבאי
הרבה סמ"ר וכו' ...חלק ללא ציונים וחלק מופיעים גם באקדמי ,ובדקתי זאת כי
אחר כך כשהלכתי ל"כלכלי" וראיתי חפיפה עם הכלכלי אז שילבתי את הציונים
עם הכלכלי.
הקצינים הם :קצינת משאבי אנוש ,קצינת ניווטים ,סגן מפקדת מחלקת טירונים,
קצינת משאבי אנוש ,קצינת משאבי אנוש נוספת .ישנם חמישה קצינים ,נשארה
מ לגה אחת .מאחר ואין עוד קצינים והתקנון אומר רק קצינים .אז את המלגה הזו
אפשר להעביר לרווחה וזה מתחבר למה שרונית אמרה .זה אומר שבכלכלי יש תשע
מלגות.
ואז הלכתי לקריטריון הכלכלי :ישנם שלושה שמוכרים לרווחה .אם הרווחה
חושבים שהם עומדים בקריטריונים אז נותרו שש מלגות לבחור.
לקחתי מתוך הרווחה אחד שמקבל במצטיינים (ציון  ,)95.64מ.ז 190 .אז הוא ירד.
הכי נכון ,מבחינתי ,הוא לשלב את הציון הכי גבוה במצטיינים עם המצב הכלכלי,
אז במצטיינים מספר  7שהוא לא מקבל מ.ז 939 .עם ציון  ,93.44אחריו מספר 8
במצטיינים מ.ז  189עם ציון  93.25והוא גם כלכלי ,לדעתי מגיע לו.
נורית :
מספר  8במצטיינים השלים את כל המסמכים.
מלי :
מספר  44ברשימה הכללית הוא הבא בתור מ.ז  ,293שהוא עם ציון  92שהגיש גם
מצטיינים וגם כלכלי (מאיה :מספר  13במצטיינים) ,מספר  19ברשימה הכללית
מ.ז  921שהוא עם ציון  ,91.55מספר  6ברשימה הכללית מ.ז  110שהוא כלכלי
ומצטיינים .שיקול שצריך לקחת שהמצטיינים צריכים להיות ממוצע  90ומעלה
ולהגיש גם בכלכלי .
כולם :
נכון
מלי :
אז יש לנו שישה מצטיינים ,חמישה צבא ושמונה כלכלי .נשארה עוד מלגה אחת
שצריך לראות מי הבא בתור.
נורית :
אני קצת הלכתי לאיבוד עם המצטיינים שירדו מהרשימה שקיבלו רק על רקע
כלכלי.
מלי: 
יש רק אחד כזה.
השישה הראשונים במצטיינים קיבלו בגלל המצטיינים ,אני רק אמרתי שהראשון
ממוצע  96.05הוא מופיע גם בזכאות כלכלית אז אוטומטי הורדתי אותו.

ממשיכים עם אותו קו ציונים :בטבלה הראשית :ששלחו למסלול
הצבאי וגם לכלכלי והם לא קצינים ,השאלה אם רוצים ללכת לפי
שהם לוחמים או לפי מצויינות אקדמית וכלכלית ,אבל לא נותרו
עוד כאלה ,אבל אפשרי ללכת ממוצע  85ומעלה.
איריס: 
מספר  26ברשימה ממוצע  ,87.19הגישה על כלכלי.
מלי :
יפה ,עומדת בקריטריונים.
איריס :
יש גם את  32ברשימה הכללית.
מלי :
היא לא הגישה על כלכלי .את צריכה להסתכל על כלכלי וממוצע  85ומעלה.
רונית: 
אנשים לפעמים הגישו סתם על כלכלי .היא כותבת שהיא עצמאית ,גרה לבד ללא
עבודה.
מלי :
נכון .גם למי שאין ציונים את לא יכולה לתת לו.
מספר  22ברשימה הכלכלית ,מ.ז 272 .ממוצע  ,89מספר  26ברשימה הכללית עם
ממוצע  87.19לא יכולה לקבל בגלל הסבה.
האוניברסיטה הפתוחה שימו בסימן שאלה ,משום שיכולים לעבוד.
יש את רפואה שנה א ללא ציונים .מקסימום שתגיש שנה הבאה.
מספר  22 ,1ו .26-צריך להחליט מי לפי ציונים הכי גבוהים .בתור מבחינת
הציונים:
 22ראשונה
מספר  1שניה
 26שלישית מבחינת הנתונים.
רונית:
 22נתנו לו ,הוא מסומן ע"י הרווחה.
מלי :
 22נתנו לו כבר אז ההחלטה היא בין מספר  1ל 26-ומספר  1הציון יותר גבוה ,אבל
הועדה תחליט לפי מצב כלכלי יותר קשה.
רונית: 
מספר  26כותבת :שהיא עצמאית ,גרה לבד ללא עבודה .זה לא טיעון לדעתי.
כולם :
בדיוק.
איריס :
מספר  1מציינת עזרה בשכר לימוד ,שתציין מה זה אומר .כולם ביקשו עזרה בשכר
לימוד.
רונית :
הם לא עומדים בקריטריונים של מה שכתבנו ברווחה.
נורית:
נתייחס לתלושי השכר שלהם:
מספר  – 1תלוש השכר שלה  ₪ 891נטו.
מספר  – 26תלוש שכר ,אין לך אסמכתאות בנושא.
אני חושבת שדווקא במקום הזה מספר  1עובדת אמנם עם סכום קטן אבל עובדת.
מלי :
תסתכלו על סיפורי הרווחה.
מספר זהות  010גרה עם אמא שלה.
נורית: 
לא צירפה מסמכים.
מופיעה בצבאי והיא קיבלה כבר.

נסתכל על סיפורים נוספים בכלכלי.
מאיה :
תעזרו לי לפי מספרי זהות מי קיבל מהסעיף הכלכלי.
(הועדה מקריאה את המאושרים לקבל)
אני עובדת על הרשימה הכללית מי כן קיבל,30 ,2 ,22 ,20 ,19 ,16 ,14 ,13 ,9 ,6 ,2 :
.45 ,44 ,43 ,40 ,38 ,36 ,32
רונית :
מה עם ?246
כולם :
איזה מספר זה ברשימה הכללית?
רונית :
מספר  6ברשימה הכללית.
איריס :
בזכאות הכלכלית היא מספר .3
רונית :
בטבלה הכללית היא מספר .5
רוניתומלי: 
לא סיבה עניינית .לומר שהיא לא יכולה לעבוד כי היא לומדת זה לא מתאים.
רונית :
מה עם ?997
איריס :
היא אמא מפרנסת יחידה.
כולם :
היא לא ,אמא שלה מפרנסת יחידה.
מלי :
יש לה ממוצע נמוך.
רונית :
מה עם מספר  ?1אני הייתי נותנת לה משום שכל השאר לסיבה הכלכלית אין
מסמכים שמעגנים את הסיפור ולה יש.
נורית :
התלוש שלה ₪ 891
מלי :
אם היא סטודנטית מאריאל ,אני לא לוקחת חלק בהצבעה כי בטוח היא
סטודנטית שלי.
איריס :
גם אני חושבת משום שהשכר שלה לא גבוה והיא כותבת שהיא צריכה עזרה בשכר
לימוד.
מלי :
והיא לא כותבת שהיא לא יכולה לעבוד בגלל הלימודים.
איריס :
מה אנחנו מחליטים לגבי מספר ?1
כולם :
בעד.
מאיה :
כרגע זכאים  19סטודנטים שאישרנו.
אלון :
בנושא של הניוד של המלגות צריך לקבל את אישור המועצה .בהחלטה הסופית אין
צורך לקבל את ניוד המועצה.
מאיה :
יש כרגע  19מלגות שאושרו .נשאר לאשר עוד מלגה אחת:
רונית :

מספר  7כותבת" :אמא מפרנסת יחידה לאחר שאבא נפטר לפני 13
שנים ,אמא עוזרת לי ולאחותי הסטודנטית עם החשבונות .המסלול
שאני לומדת לא מאפשר לשלב עבודה בגלל בעומס הרב"
מאיה :
מה עם מספר  .37הציונים שלה יותר גבוהים.
מלי :
המקצוע של מספר  7יותר קשוח.
שלומי :
היא גם בלי אבא וגם ללמוד את זה ,לדעתי ,זה מקנה לה.
מלי :
אני גם חושבת.
זה אחד המסלולים שכמעט לא מאפשר עבודה.
נורית :
הסיפור שלה הרבה יותר נוגע.
איריס: 
הסכמנו פה אחד שהיא מקבלת מלגה (ללא הצבעת אלון) .כיוון שנשארה לנו מלגה
אחת שהיינו צריכים להחליט למי אנו מחלקים אותה ,החלטנו שאנו מחלקים
אותה למספר  7מ.ז.977 .
רונית :
מה קורה במקרה של אחת הסטודנטיות לא ממלאה את חובתה?
אלון:
יש לוודא כי המלגה עוברת בשתי פעימות.
מאיה :
היא עוברת בשתי פעימות .הסטודנטית הבטיחה לא מעט פעמים שהיא תעשה את
המשימה .עברה אצל רונית ,עברה אלי .לטענתה היא אומרת שאף אחד לא חוזר
אליה ושהיא לא מקבלת תשובות ברורות .בסופו של דבר היא מילאה  61שעות.
רונית :
אני מציעה שניתן לה עכשיו פרוייקט של סגירת השעות ואם היא לא ממלאה
אותו ,היא מחזירה מחצית מהסכום.
נעשה איתה שיחה משותפת.
איריס :
אפשר לבקש את מחצית את הסכום אם היא לא מלאה ואם תאמרו לה ,נראה לי
שהיא תעשה זאת.
מלי :
להחתים את הסטודנטים מראש אם הם לא ממלאים את השעות הם מחזירים את
הכסף.
מאיה :
הם חתומים על התחייבות שכזו.
פשוט בנו לקראתה משום שמדובר בסטודנטית עם בעיה כלכלית ,אל אי אפשר
לרדוף כ"כ הרבה פעמים.
כולם :
נכון.
איריס :
מקובל אלון?
אלון :
כן .גם אם לא חתומה אפשר למצוא.
רונית :
אני רוצה לומר תודה רבה למאיה על הריכוז של כל הפרוייקט ולטלי על ההשקעה
של כל החומרים.
איריס :
תודה רבה למלי על ההשקעה אנחנו נוציא פרוטוקול לישיבה הזאת.

 .3סיכום:
אלון: 
החלטה ראשונה:
הועדה ממליצה לנייד מלגה אחת על בסיס זכאות צבאית לזכאות כלכלית ולדרג
את המועמדים לקבלת המלגות הללו ושאינם מוכרים למחלקת הרווחה בהתייחס
לציונים ולהעניק מלגות אלו על בסיס כלכלי למועמדים בעלי הציונים הגבוהים
ביותר.
הצבעתהועדה :בהחלטה זו הוחלט פה אחד ,אין מתנגדים (אלון אשר לא השתתף
בהצבעה).
החלטה שניה:
בכפוף לקבלת אישור המועצה לניוד המלגה על בסיס צבאי ,ממליצה הועדה על
הענקת מלגות על בסיס קריטריון הצטיינות לשנת תשפ"א למועמדים שדורגו
בטבלה הכללית המצורפת לפרוטוקול הישיבה מיום :22.11.2020
346
967
190
572
963
237
הצבעתהועדה :החלטה זו הוחלט פה אחד ,אין מתנגדים (אלון אשר לא השתתף
בהצבעה).
החלטה שלישית:
בכפוף לקבלת אישור המועצה לניוד המלגה על בסיס צבאי ,ממליצה הועדה על
הענקת מלגות על בסיס קריטריון שירות צבאי לשנת תשפ"א למועמדים שדורגו
בטבלה הכללית המצורפת לפרוטוקול הישיבה מיום :22.11.2020
508
010
165
938
152
הצבעתהועדה :החלטה זו הוחלט פה אחד ,אין מתנגדים (אלון אשר לא השתתף
בהצבעה).
החלטה רביעית:
בכפוף לקבלת אישור המועצה לניוד המלגה על בסיס צבאי ,ממליצה הועדה על
הענקת מלגות על בסיס קריטריון כלכלי לשנת תשפ"א למועמדים שדורגו בטבלה
הכללית המצורפת לפרוטוקול הישיבה מיום :22.11.2020
517
110
977
229
921
272
939
293
189
הצבעתהועדה :החלטה זו הוחלט פה אחד ,אין מתנגדים (אלון אשר לא השתתף
בהצבעה).

לפרוטוקול יש לצרף את הטבלה הכללית שהכנתם שיהיה התאמה
במספרים .כי על בסיס זה אתם מקבלים את ההחלטה.
יש להכין את ההחלטות האלה בכתב ולהעביר את ההמלצה לניוד
להעביר להחלטת המועצה .אם המועצה תאשר את זה ההחלטות האחרות
מקבלות תוקף.
אם המועצה לא תאשר את הניוד אז ההחלטות האחרות לא מקבלות תוקף.

כתבה :מאיה ברנר

