המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט
ביה"ס לאמנויות ,החוג לאמנות יצירה
Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center,
School of the Arts, the Fine Art Dept.

תקנון מלגות הצטיינות ע"ש הלנה מרקסון ז"ל
תשע"ז2016/17 ,
בחודש יוני  2017יעניק החוג לאמנות מלגות לזכרה של הלנה מרקסון ז"ל .הלנה מרקסון הייתה חברת סגל סדירה בחוג
במשך כשלושים שנים.
המלגות יוענקו לשני סטודנטים מצטיינים ,ובמיוחד ‒ בתחום ההדפס ‒ אחד/ת בתכנית הלימודים לתואר ראשון ואחד/ת
בתכנית הלימודים לתואר .MAF
גובה המלגות:


 $ 6,500לסטודנט/ית מצטיין/ת בהדפס הלומד/ת בתכנית הלימודים לתואר MFA



 $ 5,000לסטודנט/ית מצטיין/ת בהדפס הלומד/ת בתכנית הלימודים לתואר ראשון



 $ 5,000לסטודנט/ית מצטיין/ת הלומד/ת בתכנית הלימודים לתואר MFA



 $ 3,750לסטודנט/ית מצטיין/ת הלומד/ת בתכנית הלימודים לתואר ראשון

סכום המלגות נתרם על ידי אחותה של הלנה מרקסון ז"ל ,גב' איירין סאפר תבל"א.
המלגות מיועדות להוקרה ולתמיכה בהצטיינות מובהקת ויחולקו אך ורק למועמדים שעבודתם מגלמת הבטחה ליצירה
משמעותית ,ובמיוחד בתחום ההדפס.
תישקל מועמדותם של סטודנטים בחוג לאמנות שהגיעו במהלך לימודיהם להישגים יוצאי דופן; סטודנטים אשר כישרון,
מקוריות ,ביקורתיות ,רצינות ,מסירות ואחריות מאפיינים את פעילותם האקדמית והאמנותית; וסטודנטים שמגלים יוזמה,
פועלים ושותפים לעשייה אמנותית איכותית בחוג ,בבית הספר לאמנויות ובקמפוס.
המלגה פתוחה לסטודנטים/יות בכל שנות הלימודים של התואר הראשון ובתואר השני כולו.
איתור המועמדים ייעשה על ידי הסגל האקדמי בחוג .המלצות חברי הסגל יועברו לראש החוג עד  19במאי .2016
ועדה מקרב חברי סגל החוג תדון בהמלצות .רשימה של מבחר מועמדים תועבר באמצעות ראש בית הספר לאמנויות,
פרופ' יובל שקד ,לגב' איירין סאפר ,בצירוף דוגמאות של עבודות אחדות מאת כל מועמד/ת ודברים תמציתיים על המועמד.
גב' איירין סאפר ובני משפחתה יבחרו את הזוכים במלגות .החלטתם תימסר לראש בית הספר לאמנויות ,והוא יפרסמה.
טקס הענקת המלגות ייערך בסמוך להתקבלות ההחלטה בדבר הזוכים במלגות ההצטיינות.
החלטתם של גב' איירין סאפר ובני משפחתה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
הסטודנטים שיזכו במלגה יקבלו תעודה המעידה על זכייתם במלגת הצטיינות ע"ש הלנה מרקסון ז"ל ועותק ,המוקדש להם
אישית על ידי איירין סאפר ,אחותה של הלנה מרקסון ז"ל ,של הספר:

 A Sense of Place, the Art of Helena Marksonמאת .Emma Mason
למעניקי המלגה שמורה הזכות שלא להעניק מלגת הצטיינות אחת או יותר ,אם לא יימצא/ו מועמד/ים ראוי/ים לקבלתה.
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