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 קרן מתנאל לכבוד 

 

 הנדון: סיכום ועדת פרס מתנאל במכון ון ליר

 

כדי להחליט על המועמד לקבלת רס מתנאל במכון ון ליר בירושלים עדת פנפגשה ו 31.3.31בתאריך 

 : הזאתסוכם פה אחד על ההמלצה  שהגיעו לשלב זה הפרס. לאחר דיונים על המועמדים

 

 את הפרס לפרס ראשון ופרס שני. אנו ממליצים לפצל

 .לפרס הראשון נבחרה המועמדת גב' ווביט וורקו מנגיסטו

 .לפרס השני נבחרו שתי המועמדות גב' אלה בריצ'אנסקי וד"ר אינאס דיב

משווי  30% תקבל כל זוכה מקום השניבו ,משווי הפרס 01%ום הראשון יקבל אנו ממליצים כי המק

 הפרס.

 

 :להלן נימוקי הוועדה

ראויה לזכות בפרס מתנאל על בסיס הישגיה המקצועיים נמצאה  המועמדת גב' ווביט וורקו מנגיסטו

ת בין ידע תיאורטי לידע מקצועי. המרשימים, מסירותה בקידום אוכלוסיות מוחלשות והשילוב שהיא יוצר

ועית באגף מפקחת ומנחה מקצהיא כיום וגב' מנגיסטו בעלת ניסיון של שנים רבות בעשייה החינוכית, 

תוך מען נוער בסיכון יוצא אתיופיה, פועלת להיא לקידום נוער שבמשרד החינוך. במסגרת עבודתה 

נתינתה ותרומתה הרבה  יםחיפוש מתמיד אחר דרכי עבודה חדשות לקידומם. בעבודתה החינוכית מודגש

על נגיסטו שוקדת גב' מ הבימים אל השילוב בין תיאוריה לפרקטיקה. וכןלקידום אוכלוסיות מוחלשות 

ט שלה בנושא נשירת תלמידים אתיופיים ממערכת החינוך. העיסוק בנשירה סמויה הוא עבודת הדוקטור

נמצאה הגב' מנגיסטו מתאימה  העל כל אלאתגר אקדמי הפונה לשדה היומיומי של עבודתה וחוזר אליו. 

 לזכות בפרס מתנאל לחינוך.

פועלת במסירות ובאחריות למען נוער עולה מחבר העמים במסגרת  המועמדת גב' אלה בריצ'אנסקי

רות הפסיכולוגי יעבודתה כפסיכולוגית חינוכית. לגב' בריצ'אנסקי ניסיון עשיר של עשר שנים ויותר בש

מנחה קבוצות  רווחה וקליטת עלייה. במסירות ובאחריות רבה הגב' בריצ'אנסקי ,חינוכי ובתחומי חינוךה

בנתה תוכנית ייחודית ומצליחה לעבודה עם נוער עולה מחבר היא נוער עולה ונוער בסיכון. בנוסף, 

גב' העמים, תוך שהיא משלבת תיאוריה ופרקטיקה ותורמת לאוכלוסיות מוחלשות. על כל אלה נמצאה ה

 ראויה לחלוק את המקום השני בפרס מתנאל.בריצ'אנסקי 
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משכילה לשלב בין תאוריה ופרקטיקה ובין פרקטיקה ותיאוריה בצורה  המועמדת ד"ר אינאס דיב

עובדת היא לשוני.  ובחינוך דו מעשור בחינוך יותרמרשימה ומעוררת השתאות. ד"ר דיב בעלת ניסיון של 

בעמותת "יד ביד" ובשנתיים האחרונות עוסקת בהקמת אגף החינוך בעמותה. במסגרת זו ד"ר דיב מעבדת 

רקטיקה וממשיגה חומר חינוכי מן השדה לכדי ידע חדש לטובת מורי בתי הספר, ובכך משלבת בין פ

לשוניים ולעוסקים בהם. מקצועיותה, מנהיגה חינוכית לבתי הספר הדו לתיאוריה. ד"ר דיב משמשת 

 תרמו לכך שהיא נמצאה ראויה לחלוק את המקום השני בפרס מתנאל. האל כל –מסירותה והיזמות שלה 

 

 עדת הפרס: חברי ו

 פרופ' גבריאל מוצקין –יו"ר הוועדה 

, פרופ' עזיז אלמוזנינו-ד"ר מאיר בוזגלו, הגב' נורית הרמן –חברי הוועדה שנכחו בפגישה )לפי סדר א"ב( 

 פרופ' דן ענבר.  ,שטלמן-ון כרמון, הגב' רוית מזרחיחידר, ד"ר שלמה טיקוצ'ינסקי, ד"ר אמנ

 

 

 הוועדה רוצה להודות לגב' רוית מזרחי על הכנת התיקים של המועמדים.

 

 

 
 עדת הפרסעל החתום יו"ר ו

 פרופ' גבריאל מוצקין

 ראש המכון

 


