אות קליגר לעובדי הוראה
מצטיינים יוצאי אתיופיה
קול קורא להגשת
מועמדות לקבלת
1
אות הערכה

משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה

גב' אינגבורג קליגר החליטה להעניק אות הערכה לעובדי הוראה מצטיינים ומובילים יוצאי
אתיופיה מתוך נדיבות ליבה ומתוך הכרה ברבגוניות של החברה הישראלית ,בחשיבות
השתלבותם המקצועית והחברתית ובטיפוח מנהיגות חינוכית בקרב בני הקהילה.

מטרה:
אות קליגר ששוויו  ,₪ 4,000יוענק לעובדי הוראה שמגלים
מקצועיות גבוהה ,מנהיגות חינוכית ומהווים מודל לחיקוי
עבור תלמידים ,עמיתים והורים .האות יוענק ע"י התורמת

תנאי זכאות להגשת מועמדות לקבלת האות
• עובד הוראה במערכת החינוך ובעל רישיון הוראה
• ממלא תפקיד משמעותי בבית הספר או בגן הילדים

ועדת הענקת האות
יו”ר ועדת הענקת האות – חיה שיטאי – מנהלת מחוז תל אביב
חברים:
1.1ציפי קוריצקי  -ממונה על תוכניות ייוחדיות ,מינהל עובדי
הוראה ,משרד החינוך
2.2טלל דולב  -ראש מטה היישום ,התוכנית לשילוב יוצאי
אתיופיה ,משרד רוה”מ
3.3ד”ר חגית מישקין – מנהלת תוכנית תספ”ה ,מכון מופת
4.4הרב ד”ר יוחנן קאפח – דיקאן הסטודנטים ,מכללת אורות
ישראל

בכנס רב משתתפים שיתקיים בחודש נובמבר 2019
באוניברסיטת בר אילן לאות הערכה על תרומתם ומנהיגותם.

• בהיקף משרה של  66%ומעלה
• מורה ,גננת או יועץ חינוכי בפועל בשנת הלימודים תש”פ

5.5רמי בן גרא – רפרנט הדרך החדשה ,מחוז חיפה
6.6אברהם אדגה – מהנדס ,עובד הטכניון ,נציג ציבור
7.7אסתי הלפרין – מנכ”לית מכון מרחבים
8.8נוח מנטסנות – מנהל תוכנית השתלבות עו”ה יוצאי
אתיופיה ,מכון מרחבים

אופן הגשת המועמדות לקבלת האות

מסמכים שיש לצרף לבקשה

• “קול קורא” וטפסים להגשת מועמדות לקבלת האות
יופיעו באתר מכון מרחבים .בנוסף ,יקבלו את הקול
הקורא מפקחי המחוזות ,נציגי הדרך החדשה במחוזות
משרד החינוך ומרכזי תוכנית תספ”ה במכללות.

• צילום ת"ז עם תמונה  +כתובת (הספח)
• מכתב נלווה בו מנמק המועמד מדוע הוא ראוי לקבל את האות
•  2מכתבי המלצה:

• עובדי הוראה המעוניינים להגיש מועמדות יוכלו לקבל
את טפסי הגשת המלגה באמצעות אתר מכון מרחבים
ולהגישם עד  8ספטמבר  ,2019ח’ אלול תשע”ט.
להלן הכתובת להורדת טופס בקשה למלגה:
www.machon-merchavim.org.il
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הפנייה כתובה בלשון זכר אולם מופנית לנשים וגברים כאחד

למורה או היועץ החינוכי:
ממנהל/ת בית הספר
חבר/ה נוסף מצוות הנהלת בית הספר
לגננת:
מהמפקחת
מבעל/ת תפקיד רלוונטי ברשות המקומית

