
מלגה ע"ש הגר קולמן ז"ל
קול קורא לסטודנטים מן המגזר הבדואי הלומדים, או המעוניינים ללמוד מקצועות

הביולוגיה במכללת אורנים, להגיש בקשה למלגת לימודים עבור לימודיהם בשנים הקרובות. 

רקע א. 
הגר קולמן ז"ל, הורישה למכללת אורנים בה היא עבדה שנים רבות, סכום כסף  א.1   
עבור מלגות לסטודנטים מן המגזר הבדואי שילמדו לימודי ביולוגיה באורנים.    

בעבודתה במכללה, נחשפה הגר לעובדה שרק סטודנטים מעטים ממגזר זה,  א.2   
משתלבים במקצועות לימוד אלה וחלומה היה לראות יותר ויותר מבני המגזר    

מתמודדים בהצלחה עם מקצועות אלה.   

מטרות התכנית ב. 
לעודד  סטודנטים מתאימים, לבחור בלימודי ביולוגיה וזאת ע"י הקצאת מלגות לימודים  ב.1   

שיסייעו להם בלימודים אלה.   

קהל היעד ג. 
המלגות מיועדות לסטודנטים מן המגזר הבדואי הבוחרים ללמוד בתכניות אלה באורנים: ג.1.   

תואר ראשון בחוג לביולוגיה במחלקה למדעים והוראתם. ג.2.1   
תואר ראשון בחוג להוראת מדעי הטבע והסביבה בפקולטה לחינוך. ג.3.1   

תואר שני בתכנית להוראת מדעים בבה"ס היסודי. ג.4.1   

תואר שני בתכנית להוראת מדעים בבה"ס התיכון. ג.5.1   
חוקרים לתואר שני, או שלישי בביולוגיה, הזקוקים לסיוע למטרות מחקר. ג.6.1   

מגמות ותנאים להענקת המלגה ד. 
המלגה תוענק לסטודנט אחד בכל שנתון, בכל חוג / תכנית, בכל שנה. סה"כ עד 8 מלגות ד.1   

בתואר הראשון ועד 4 מלגות בתואר השני.   
המלגה לסטודנטים בשנה א' (תואר ראשון ושני), תינתן לבעלי נתוני הקבלה הגבוהים ד.2   

ביותר (ציוני בגרות ופסיכומטרי למתקבלים לתואר ראשון, וציוני התואר הראשון    
למתקבלים לתואר השני).   

תנאי המינימום להמשך קבלת המלגה בשנים נוספות: ציון ממוצע 85 במסלול הוראת ד.3   
הטבע והסביבה, וציון 80 בחוג לביולוגיה.   

כל מלגאי יחויב ב 50 שעות בשנה תרומה לקהילה. הגדרת המשימות לתרומה זאת, ד.4   
תהיה באחריות ראש החוג / התכנית ובמעקב צוות ההיגוי.   

גובה המלגה ודרך תשלומה, ייקבעו ע"י ועדת ההיגוי בכל שנה. ה   
את הבקשות למלגה יש להגיש לדיקן הסטודנטים מדי שנה, לא יאוחר מסוף נובמבר. ו   

דיקן הסטודנטים יהיה אחראי להבאתן המסודרת של הבקשות, לוועדת ההיגוי.   
כתובת למשלוח בקשות, או בירורים : ז   

דיקן הסטודנטים, מכללת אורנים, דואר טבעון, 36006.    
Bini_t@oranim.ac.il   . טל' – 9838759 04   

כל הנאמר במסמך זה בלשון זכר, מתכוון לשני המינים.
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