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 תקנון מלגות הצטיינות ע"ש הלנה מרקסון ז"ל

 2016/17תשע"ז, 

הלנה מרקסון הייתה חברת סגל סדירה בחוג  . יעניק החוג לאמנות מלגות לזכרה של הלנה מרקסון ז"ל 2017בחודש יוני 

 במשך כשלושים שנים.

אחד/ת בתכנית הלימודים לתואר ראשון ואחד/ת ‒ בתחום ההדפס  ‒, ובמיוחד סטודנטים מצטייניםשני להמלגות יוענקו 

 .MAFבתכנית הלימודים לתואר 

 גובה המלגות:

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

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

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

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

 תבל"א. גב' איירין סאפראחותה של הלנה מרקסון ז"ל, סכום המלגות נתרם על ידי 

רק למועמדים שעבודתם מגלמת הבטחה ליצירה אך והמלגות מיועדות להוקרה ולתמיכה בהצטיינות מובהקת ויחולקו 

 משמעותית, ובמיוחד בתחום ההדפס.

 כישרון,; סטודנטים אשר להישגים יוצאי דופן שהגיעו במהלך לימודיהם ועמדותם של סטודנטים בחוג לאמנותתישקל מ

, מגלים יוזמהסטודנטים שו; את פעילותם האקדמית והאמנותיתמאפיינים ת, מסירות ואחריות רצינו ביקורתיות, מקוריות,

 .ובקמפוסבבית הספר לאמנויות פועלים ושותפים לעשייה אמנותית איכותית בחוג, 

 השני כולו.של התואר הראשון ובתואר  שנות הלימודיםבכל יות /המלגה פתוחה לסטודנטים

. 2016מאי ב 19איתור המועמדים ייעשה על ידי הסגל האקדמי בחוג. המלצות חברי הסגל יועברו לראש החוג עד 

רשימה של מבחר מועמדים תועבר באמצעות ראש בית הספר לאמנויות,  .המלצותדון בועדה מקרב חברי סגל החוג ת

. ודברים תמציתיים על המועמד ות מאת כל מועמד/תפרופ' יובל שקד, לגב' איירין סאפר, בצירוף דוגמאות של עבודות אחד

 החלטתם תימסר לראש בית הספר לאמנויות, והוא יפרסמה.. לגותובני משפחתה יבחרו את הזוכים במ איירין סאפרגב' 

 טקס הענקת המלגות ייערך בסמוך להתקבלות ההחלטה בדבר הזוכים במלגות ההצטיינות.

 ובני משפחתה סופית ובלתי ניתנת לערעור. החלטתם של גב' איירין סאפר

ועותק, המוקדש להם  ע"ש הלנה מרקסון ז"לת הצטיינות הסטודנטים שיזכו במלגה יקבלו תעודה המעידה על זכייתם במלג

: של הספר, אחותה של הלנה מרקסון ז"ל, אישית על ידי איירין סאפר

A Sense of Place, the Art of Helena Markson  מאתEmma Mason. 

 לקבלתה.ראוי/ים  /יםמועמד /ואם לא יימצאאחת או יותר, שמורה הזכות שלא להעניק מלגת הצטיינות מעניקי המלגה ל 
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