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 תקשוב. העמותה להנצחת חללי חיל הקשר וה

 
 למימון רכישת השכלה גבוהה  םמצטייני םמלגות לחיילי

 .תקנוןה -אלגרבלי ז"ל -יהודה-ע"ש סגן  אודי

 
 כללי  .1
 

הקשר   חיל  חללי  להנצחת  מלגות      להלן:"העמותה"()  והתקשובהעמותה  שנה  מדי  להעניק  החליטה 

מצטייני/ םחיילי  ארבעה/חמישהל ה   םחילות   חיל  חיילי   והמקרב  רכישת קשר  במימון  עזרה  לצורך   תקשוב 

 השכלה גבוהה.

 

עמותה לתרומה שנתית של משפחת הקצין סגן  אודי אלגרבלי ז"ל, החליטה ה  תהתחייבו למטרה זו, ועל בסיס  

 שיחולק מדי שנה בטקס האגפי/חילי לרגל ראש השנה.   ₪ 15,000להעניק מדי שנה סכום בסך  

 

 המטרה:  .2
 

 המשרתים בשרות   ומאזורי הפריפריה מוחלשות תמאוכלוסיו, םמצטייניחילות  /םלחיילי דד ולסייע לעו .א

 ומתעתדים   להשתחרר משירות סדיר בששת החודשים הקרוביםשאמורים   ,במערך התקשוב חובה      

 ולרכוש השכלה בתום שרותם הצבאי.   להשלים     

 תקשוב.קשר והיל הלחזק את הקשר בין העמותה  לאגף התקשוב וח ב. 

   6 -ב ,להנציח את זכרו של סגן אודי אלגרבלי ז"ל סגן קצין קשר חטיבת הצנחנים שנפל בפעילות  מבצעית ג. 

 אשר בלבנון. ליד מוצב ריחן בגזרת הבופור 1994ליולי שנת     
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מקצועות , בוגרי  חובהסדיר ב בשירות     םים/חילות  מצטייניהזכאים להיות מועמדים לקבלת המלגות הנם חייל

שרותם  הקשר   בתום  גבוהה  השכלה  לרכוש  ומתעתדים  האחרונה  הצבאי  שרותם  בשנת  הנמצאים  והתקשוב 

 הצבאי. 

   

חיילי  -הערה: להיותם  אוכלוסיי  םמצטייני  םבנוסף  למגזרי  להשתייך    -תעיירותושבי    -הבאים:  העליהם 

 .מאוכלוסיות מוחלשות משפחותפיתוח, עולים חדשים, 

  

ביוני ויקבל מהם  את ההיקף הכספי   30  -יו"ר ועדת המלגות והקרנות  בעמותה יפנה למשפחת אלגרבלי עד ה

 -הסכום הכספי יועבר לחשבון העמותה כתרומה עד ה   -של המלגות שבכוונתם להעניק השנה למימון המלגות.

 . אוגוסטל  1

 

ה  -הערה: וסכום התרומה  יהיה קטן מבמידה  זה   12500  -שנתי ממשפחת אלגרבלי  סכום  ₪ תעמיד העמותה 

 מתקציבה. 

 

מ  המלגות  ועדת  היו"ר  עד   , ויפיץ  יכין  העמותה   "נ ביו  30  -טעם  שנה,  בכל  קוראי  בקשות קול  להצגת   "

פרוט    ובו  התקשוב.  אגף  יחידות  בכל  יופץ  קורא"  ה"קול  הקרובה.  לשנה  הפרסים  לקבלת  למועמדות 

 הזכאות להציג מועמדות וסכום הפרס שנקבע לאותה שנה.  הקריטריונים לבחירה,
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ת האגפית  לקצינת תנאי השירו   בתוספת חוות דעת שלהםאת שמות המועמדים יגישו מפקדי היחידות הישירים  

המיון  שלב  את  שעברו  הבקשות  יועברו  המועמדים,  ומדרוג  מיון  תום  לאחר  המועמדים,  שמות  את  שתרכז 

הראשוני לדיון בפני ועדת השיפוט מטעם העמותה. הועדה תבחן את כל הבקשות שהובאו בפניה ותבחר ותאשר 

 את  שמות  הזוכים. 

ועדה, לא יאוחר  וכאותם לקבלת המלגות יש להגיש לאת רשימת המועמדים, כוללת את הנימוקים וההסברים לז

 שלשה שבועות לפני מועד הטקס החיילי בערב ראש השנה.מ

 

חודש   ביהוד ערב  )כשלשה שבועות לפני  אוגוסט  ועדת השיפוט תתכנס במהלך  ראש השנה(  באתר ההנצחה 

 ותיקבע את רשימת הזוכים במלגות לשנה הנוכחית.
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ומשפחת אלגרבלי יעניקו את המלגות במסגרת  טקס ראש השנה  של אגף התקשוב.  במעמד ראש   העמותה  

ותקשובקצין   החיל,    קשר  יחידות  מפקדי  ז"ל,  אלגרבלי  אודי  סגן  משפחת  העמותה ראשי.  של  המנהל  ועד 

 , הזוכים ובני משפחותיהם. להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

 

 

 לטקס חלוקת המלגות ע"י  קצינת תנאי השרות של אגף התקשוב.חתני  הפרס ומשפחותיהם  יוזמנו  

זוכים במלגות יקבלו את המלגות  מידי האישיות המרכזית בטקס  ממשפחת סגן אודי אלגרבלי ז"ל, ומנציג  וה

 העמותה.

 

באותה שנה כפי שהחליטה   על סכום הפרס  מסירת תעודה מתאימה במסגרת וכן המחאההענקת הפרס תכלול  

 נות ומלגות של העמותה.הועדה לקר

 

 
 ועו"ד דורי ברקל  ע"י אילן חורש יו"ר ועדת המלגות  2002נערך ונכתב בשנת 

 אושר ע"י משפחת אלגרבלי.
 אושר ע"י הועד המנהל של העמותה.  
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