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קרן אייסף חוגגת :40
“הטכניון  -שותף משמעותי”

“

הטכניון הוא אחד השותפים המשמעותיים ביותר של קרן אייסף במשך  40שנות קיומה ”.כך אומרת נינה ווינר,
המכהנת כנשיאת הקרן מאז היווסדה בשנת  .1977מאז הקמתה העניקה הקרן כ 2,000-מלגות לסטודנטים
בטכניון.
קרן אייסף ( ,)ISEFשהוקמה על ידי קבוצת נדבנים בראשות אדמונד י’ ספרא ז”ל ,רעייתו גב’ לילי ספרא ונינה
ווינר ,פועלת לצמצום פערים חברתיים באמצעות הנגשת ההשכלה הגבוהה לחיילים משוחררים מהפריפריה.
הקרן פועלת למען הקהילה בפרויקטים ייעודיים הנערכים עם שותפים כגון תכנית פר”ח ומשרד החינוך .השנה
חוגגת הקרן  40שנות פעילות ,והארוע המרכזי יתקיים ב 23-ביוני באמפי שוני.
רוני דגני ,מנהלת תכנית הטכניון ואורט בראודה בקרן ,מציינת כי “במשך השנים נרקמו קשרים אמיצים בין
הטכניון לקרן ,והטכניון שותף בסל הסיוע הנדיב שניתן לכל סטודנט המשתתף בתכנית .כיום אנחנו עובדים
עם היחידה לסיוע בלשכת דיקן הסטודנטים בטכניון .הקשרים בינינו מעולים ,ועבורי לבוא לטכניון זה כמו
לבוא הביתה”.
הסטודנטים הנבחרים לתכנית זוכים לא רק למלגה לאורך כל שנות הלימוד אלא גם לליווי אישי ולהשתתפות
בתכנית המנהיגות של הקרן .במסגרת התכנית הם נפגשים אחת לשבועיים לתהליך התפתחות קבוצתי
המוקדש בשנה הראשונה לחינוך ,בשנייה לחברה ולכלכלה ,בשלישית למנהיגות וברביעית לעשייה עצמית.
במקביל ללימודיהם הם תורמים בכל שנה  120שעות התנדבות בעשייה חברתית בקהילה על פי בחירתם.
“הסטודנטים שלנו נבחרים בפינצטה ”,אומרת דגני“ .מתוך כל אלף מועמדים אנחנו בוחרים  .15מכיוון שיצירת
דור ראשון להשכלה הגבוהה היא אחת ממטרות הקרן ,ניתנת עדיפות לצעירים ממשפחות נטולות רקע אקדמי”.
הקרן ,שנוסדה בתחילה כדי לסייע לבני עדות המזרח ,תומכת כיום בסטודנטים מכל המגזרים לרבות אתיופים,
רוסים ודרוזים“ .אייסף היא קרן המלגות הפרטית הוותיקה בישראל ”,אומרת נשיאת הקרן נינה ווינר“ .אנחנו
מעניקים מלגות לאורך כל שנות הלימוד בתואר ראשון ,שני ושלישי כמו גם לפוסט-דוקטורט ,ותומכים בכל
שנה בכ 500-סטודנטים .כ 25-סטודנטים נהנים בכל שנה מתמיכת הקרן בלימודיהם באוניברסיטאות מובילות
בחו”ל .ההשקעה בסטודנטים שלנו חוזרת לקהילה כשהם שבים לקהילותיהם ,או לקהילות אחרות ,כבוגרים
משפיעים”.
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