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קרן אינגבורג קליגר
מלגות עבור סטודנטים
בני הקהילה האתיופית

תקנון מלגות לסטודנטים
מבוא
במהלך שלושים השנה האחרונות ,עלו לישראל מאתיופיה ,מרבית היהודים בני הקהילה
האתיופית .בני הקהילה עלו מתוך הכרה בחשיבות השיבה לארץ אבות ,ומתוך מוטיבציה
להשתלב בחברה הישראלית .בשנים האחרונות פועלת תכנית תספ"ה (תקוה באמהרית) -
תכנית להכשרת מורים לבני הקהילה האתיופית.
משנת הלימודים תשע"ח מתקיימת התכנית ב  9 -מכללות אקדמיות לחינוך .מטרת התכנית
להכשיר מורים ומחנכים כדי שיהיו מנהיגים ויהוו מודל להזדהות לילדים וסמל לשוויון חברתי.
גב' אינגבורג קליגר החליטה לתרום מלגות לסטודנטים או עובדי הוראה בני הקהילה האתיופית
מתוך נדיבות ליבה ,ומתוך הכרה בשונות הרב תרבותית של החברה הישראלית .לנגד עיניה
עמדה חשיבות השתלבותם המקצועית והחברתית של בני הקהילה והגברת המוטיבציה בקרב
הלומדים להיות מורים וגננות .גב' קליגר בקשה לאפשר לסטודנטים ועובדי הוראה מבני הקהילה
האתיופית לקבל מלגה על הישגיהם בתחומים שונים.
המלגות תינתנה בתחומים הבאים :הצטיינות בלימודים; תרומה חברתית לקהילה; כישורים
בתחום האמנויות (שירה ,פרוזה ,תיאטרון ,ציור ,זימרה ,קולנוע ,מוסיקה) .
המלגות תחולקנה מדי שנה ,לסטודנטים ולעובדי הוראה ,ביום העיון השנתי של הסטודנטים
הלומדים בתכניות תספ"ה.
בשנה זו (תשע"ח) יום העיון יתקיים במכללת אורות ישראל ברחובות ,ביום חמישי  11למאי
 ,8112כ"ה באייר תשע"ח.

 .1מטרה
גב' אינגבורג קליגר תעניק בשנת הלימודים הנוכחית מלגות לסטודנטים להוראה ועובדי
הוראה בני הקהילה האתיופית המצטיינים בלימודיהם ,המגלים מנהיגות ,תורמים לחברה
ומצטיינים בתחומי האומנויות השונות ,כדי לטפח מנהיגות חינוכית חברתית.
 .8מלגות
א .גובה המלגה למצטיינים בלימודים יהיה  ₪ 0,111לסטודנט מצטיין בכל אחת מהמכללות מתכנית
תספ"ה .סה"כ  9מלגות.
ב .גובה מלגה למצטיינים בתרומה לקהילה  - ₪ 0,111סה"כ  6מלגות.
ג .גובה מלגה למצטיינים בתחומי האמנויות השונות  0,111ש"ח סה"כ  6מלגות.
ד .לוועדת המלגות הסמכות להעביר מלגה מתחום אחד לתחום שני על-פי שיקול דעתם של חברי
הועדה.
_________________________________________________________________
הערה :המסמך כתוב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד
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 .3תנאי זכאות לקבלת מלגה
א .הזכאים למלגות הצטיינות בלימודים:
סטודנטים הלומדים לתואר ראשון ,החל משנת לימודיהם השנייה במכללה ,או לתואר שני,
כולל הסבת אקדמאים ,בעלי ממוצע הציונים הגבוה ביותר בשנתיים האחרונות.
ב .הזכאים למלגות הצטיינות תרומה לקהילה:
סטודנטים ה לומדים לתואר ראשון ,החל משנת לימודיהם השנייה במכללה ,או לתואר שני,
כולל הסבת אקדמאים.
ג .הזכאים למלגות הצטיינות בתחום האומנויות:
סטודנטים ה לומדים לתואר ראשון ,החל משנת לימודיהם השנייה במכללה ,או לתואר שני,
כולל הסבת אקדמאים ,בעלי הישגים בולטים בתחומי האמנויות השונים (שירה ,פרוזה,
תיאטרון ,ציור ,זימרה ,קולנוע ,מחול ,מוסיקה).
ד .המועמד למלגה ,חייב להציג המלצה מנשיא המכללה בה הוא לומד וממרכז תכנית תספ"ה
במכללה.
ה .הזכאות לקבלת מלגות אלה פתוחה גם למקבלי מלגות ממקורות אחרים.
 .5ועדת המלגות
ועדת המלגות תכלול את החברים הבאים:
א .נציגות משרד החינוך – ד"ר אורנה שץ אופנהיימר – מנהלת תכניות תספ"ה וד"ר פוריה קלעי
מרכזת תכניות תספ"ה.
ב .נציגי מכון מרחבים – אסתי הלפרין – מנכ"לית ,נוח מנטסנות – מנהל תוכנית ההשמה
ג .נציג נבחר של תכניות תספ"ה  -ירון דסטה
ד .נציג הדרך החדשה – טלל דולב  -ראש מטה היישום ,התוכנית לשילוב יוצאי אתיופיה,
משרד רוה"מ.

 .6אופן הגשת המלגות
א" .קול קורא" לקבלת מלגה יופיע באתר של כל המכללות השותפות לתכניות תספ"ה וכן באתר
מכון מרחבים.
ב .סטודנטים משנה ב' ואילך יוכלו לקבל את טפסי הגשת המלגה באמצעות אתר מכון מרחבים
ולהגישם עד  02לאפריל  0212ה' באייר תשע"ח .
להלן הכתובת להורדת טופס בקשה למלגה:
www.machon-merchavim.org.il
 .2מסמכים שיש לצרף לבקשה
א .מכתב נלווה  +מסמכים בו מנמק המועמד למה הוא ראוי לקבל מלגה מקרן אינגבורג קליגר.
ב .צילום ת.ז עם תמונה  +כתובת (הספח)
ג .אישור שירות בצה"ל או שרות לאומי.
ד .אישור מהמוסד האקדמי על היקף הלימודים לשנה"ל תשע"ח.
ה .אישור המכללה על ציוני לימודים וממוצע הציונים בשנתיים האחרונות.
ו .בתחום תרומה לקהילה :יש להגיש תקציר בהיקף של  011מילה אודות פעילויות שמבטאים
תרומה משמעותית לקהילה.
ז .בתחום האומנויות :יש להגיש  8תוצרים מהתחום המבוקש (צילומי תמונות ,קישור לסרט
וכו')
ח 8 .מכתבי המלצה :מנשיא המכללה וממרכז תוכנית תספ"ה במכללה לסטודנט.

