קול קורא להגשת בקשה למלגה והשתתפות בפרויקט חניכה
למשפטנים יוצאי אתיופיה
ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל
שנה"ל תשע"ח

רקע כללי
מזה שש עשרה שנים ,העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות' עורכי
דין ,מלגות נדיבות לסטודנטים למשפטים יוצאי אתיופיה לכבוד עו"ד צבי מיתר .לצערנו ,בחודש יולי 2015
הלך לעולמו עו"ד צבי מיתר ז"ל .מלגה זו הייתה קרובה לליבו של צבי ז"ל ,אשר ליווה אישית את הפרויקט
ונהג לשאת דברים בטקס לכבוד מקבלי המלגה .החל משנת  2016מלגה זו מוענקת לזכרו ע"י קרן משפחת
צבי ועפרה מיתר.
עמותת טבקה הוקמה במטרה לסייע להשתלבותם המוצלחת של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית.
משרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות' עורכי דין ועמותת טבקה ,משתפים פעולה כבר זמן
רב בנושאים שונים ,בין השאר במסגרת פרויקט זה.

מלגות לסטודנטים לשנת 2018
בשנת  ,2018מתוך רצון לקדם את ההשכלה המשפטית בקרב יוצאי אתיופיה ,יחולקו ע"י קרן משפחת צבי
ז"ל ועפרה מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין ,מלגות לסטודנטים
למשפטים יוצאי אתיופיה בגובה של  5000ש"ח כל מלגה .ועדת המלגות רשאית להעניק מלגה גבוהה יותר
במקרים שיראו לה ועל פי שיקול דעתה.
בנוסף למלגה ,השנה יחל פרויקט חונכות במסגרתו כל מלגאי ילווה על ידי עורך דין ממשרד מיתר במטרה
ליתן גם ליווי ותמיכה מקצועיים באופן אישי.

מטרת המלגה
לאפשר לסטודנטים למשפטים בשנה הראשונה והשניה ללימודיהם בתואר הראשון לפנות זמן כדי
להתמקד בלימודים בעיקר בתקופת המבחנים.
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פרויקט החניכה מיועד לתת ליווי ותמיכה מקצועיים ואישיים למלגאים על ידי עורכי דין ממשרד מיתר
)באופן ובמתכונת שיתואמו בין החונך למלגאי(.

זכאים להגיש מועמדות לקבלת המלגה
המלגות מיועדות לסטודנטים אשר ילמדו תכנית לימודים מלאה )לפחות שלושה ימי לימודים בשבוע(
באחת מהפקולטות או מהמכללות למשפטים במוסד אקדמי מוכר ואשר התחילו בשנה"ל תשע"ח את שנת
לימודיהם הראשונה או השנייה.
מלגאי/ת אשר קיבל/ה מלגה בשנת הלימודים הראשונה יהיה/תהיה זכאי/ת להגיש בקשה נוספת בשנה
השניה .עם זאת ,תינתן עדיפות למועמדים שלא קיבלו מלגה קודם לכן.

ועדת הקרן
ועדת קרן המלגות תורכב מהחברים הבאים :יו"ר  -עו"ד רון פלג ,שותף במשרד עוה"ד מיתר ליקוורניק
גבע לשם טל ושות' עורכי דין( .חברים -עו"ד אמירה אמרה ,שותפה במשרד עוה"ד מיתר ליקוורניק גבע
לשם טל ושות' עורכי דין; עו"ד תומר מרשה ,מנהל המחלקה המשפטית בעמותת טבקה.
הקריטריונים העיקריים על פיהם תבחר הועדה את הזוכים במלגה;
א .יכולת אקדמית ופוטנציאל ההצלחה בהמשך הלימודים האקדמיים וההכשרה המקצועית כעורך דין.
המוטיבציה של המועמד להצליח בלימודיו ובעתידו כעורך דין או משפטן.
ב מצבו המשפחתי והסוציו-אקונומי של המועמד.
ג .תינתן עדיפות למועמדים בעלי מעורבות חברתית ועזרה הדדית בקהילה )בראש ובראשונה בקרב קהילת
יוצאי אתיופיה אך לא רק(.
ד .התרשמות במסגרת ראיון אישי.
ד .כל שיקול רלבנטי אחר שתראה הוועדה לנכון.
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הגשת המועמדות
המלגאים יתבקשו למלא את טופס הבקשה המקוון בקישורית :טופס בקשה למלגה.

1

לנוחיות ,נוסח

טופס הבקשה מצ"ב .לתשומת לב המועמדים ,לצורך מילוי הטופס נדרש חשבון .Gmail

מועד אחרון להגשה
ביום  15בינואר  2018בשעה  12:00בצוהריים.

המיונים למלגות
לאחר קבלת טפסי הבקשה למלגות ,הטפסים יבדקו והמועמדים שהשלימו את הטפסים כמבוקש
והמתאימים יזומנו לפגישה אישית עם ועדת המלגות.

• מה צפוי בפגישה האישית?
המועמדים יוזמנו לפגישה אישית במקבצי זמן .הועדה תשתדל לסיים את הפגישות האישיות במקבצי
הזמן שנקבעו אבל ייתכן ויהיו עיכובים.

 1הנחיות למילוי טופס הרשמה
קרא בעיון את דף המידע וטופס הבקשה לפני מילוי הפרטים.
.1
.2

.3

יש למלא את הפרטים בטופס הבקשה )שנוסחו מצורף לקול קורא( בלינק (*) .מספר תעודת זהות – יש לרשום מספר כולל
ספרת ביקורת.
יש לצרף לטופס הבקשה את האישורים הבאים:
)א( צילום איכותי של תעודת הזהות של המועמד :הכתובת הקבועה ,שמות ילדים ,פרטי בן/בת הזוג ותאריכי לידה.
)ב( אישור ממוסד הלימודים המאשר :סטאטוס הלימוד ,מקצוע הלימוד ,עלות שכר הלימוד ,מספר שעות שבועיות
וכן את העובדה כי התלמיד לומד בשנת הלימודים תשע"ח במוסד לימודים זה.
)ג( קורות חיים.
)ד( גיליון ציונים מעודכן ,מאושר ומאומת ,של כל תקופת הלימודים עד כה ,לרבות הסמסטר האחרון ,הכולל
ממוצע ציונים משוקלל ממוצע ציונים משוקלל של כל השנים
)ה( במידה והמועמד/ת מקבלים מילגה מגוף אחר ,יש לצרף מסמכ/ים קיימים בקשר למילגה זו.
לתשומת לבכם:
)א( טופס שלא ימולא כנדרש או שלא יצורפו אליו המסמכים המצוינים לעיל ייפסל.
)ב( מועמדותם של סטודנטים שאינם עונים על הקריטריונים המינימאליים לפניה למלגה ,כמפורט בקול קורא,
לא תישקל.
חשוב *** :בקשות שיוגשו לאחר המועד האחרון להגשה לא יעלו לדיון!!! ***
חשוב ***:אין להעביר בקשות באמצעות הפקס .בקשות שיועברו בפקס לא יעלו לדיון!!! ***

.4

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם איילת גלנטי בטל 072-2424622:שלוחה מספר .4
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בפגישה האישית שלושת חברי הועדה יכירו את המועמדים ישוחחו על הלימודים על האופק המקצועי
והאתגרים איתם מתמודדים המלגאים .מטבע הדברים הפגישה היא בעלת מימד אישי ונועדה לאפשר
לחברי הועדה להתרשם מהמועמדים כדי לבחור את המועמדים המתאימים ביותר.
בתוך עשרים ואחד ימים ממועד קיומם של הפגישות האישיות ,תודיע ועדת המלגות למלגאים שנבחרו
ותזמינם לטקס חלוקת המלגות.

טקס חלוקת המלגות
המלגות יוענקו במהלך חודש מאי  2018בטקס שיערך במשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע
לשם טל ושות' עורכי דין .השתתפות בטקס הינה חובה למלגאים.

• מה צפוי בטקס?
מפגש בין המלגאים לבין עורכי הדין שיהיו שותפים בפרויקט החונכות.
טקס בנוכחות אנשי משרד מיתר וקרן משפחת צבי ועפרה מיתר בו ישאו ברכות נציג המשרד ובן
משפחה של צבי מיתר ז"ל.
הטקס ילווה בכיבוד.

התחייבויות הסטודנט:
 .1סטודנט שקיבל סיוע כלשהו על סמך נתונים כוזבים ,או בלתי נכונים ,או בטעות ,חייב להחזיר את
הסיוע או כל סכום עודף אחר שקיבל שלא כדין או בטעות.
 .2סטודנט המחליט להפסיק את לימודיו מכל סיבה שהיא ,חייב להודיע בכתב לקרן המלגות ,תוך
שבועיים מיום הפסקת הלימודים .סטודנט שהפסיק את לימודיו מבלי להודיע יחויב בהחזר החלק
היחסי של הסיוע ,בהתאם למועד הפסקת הלימודים .סטודנט שהודיע על הפסקת לימודיו יהא רשאי
לנמק בפני הועדה מדוע לא יחזיר את החלק היחסי של הסיוע והועדה מוסמכת להחליט באם לפטור
אותו מהשבת החלק היחסי של הסיוע.

