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   קול קורא

  קורסי� אקדמיי� המשלבי� פעילות סטודנטי� ב תמיכה להגשת בקשות למענקי

  ב"לשנת הלימודי� תשע צדק חברתי וזכויות אד�, בעשייה לשינוי חברתי
 

  על השותפות  .א

למע� - והקהילה, הסטודנטי�, המחויבות ההדדית בי� המוסדות להשכלה גבוההקהילה הוקמה לקידו� - שותפות אקדמיה

המעוגנת בפקולטה למשפטי� באוניברסיטה העברית , השותפות. עשייה לצדק חברתי וזכויות אד� בחברה הישראלית

 המוסדות של ,המשאבי� של הסטודנטי�בי� שילוב . את כל מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל תמשרת, בירושלי�

למחקר , להכשרת� האקדמית של הסטודנטי�, תור� לקהילות ,הארגוני� הפועלי� לשינוי חברתישל להשכלה גבוהה ו

  .ולמעורבותה של ההשכלה הגבוהה בהנהגת החברה הישראלית מעוג� בשדה

  :פועלי� במספר אפיקי�אנו 

 .מעורבות חברתיתשל כת טווח ורכוללת ואעידוד מוסדות ההשכלה הגבוהה לאמ� ולפתח מדיניות  �

משלבי� לימוד אשר של לימוד מתו  עשייה תמיכה במרצות ומרצי� המלמדי� או מעונייני� לפתח קורסי�  �

  .תיאורטי ע� פעילות סטודנטי� בארגוני� חברתיי� וקהילתיי�

�  �של  למידה משותפתולנה� שיתופי פעולה בי קידו�מע� ל ,סטודנטי� פעילי�עבור סמינרי� ותכניות הכשרה ארגו

 .של פעילות� החברתי והכלכלי, ההקשר הפוליטי

על ידי הענקת מלגות מחקר , והקהילה הסטודנטי�, בשדה מתפתח זה של שותפויות בי� האקדמיהעידוד מחקר  �

 .לסטודנטי� בתואר שני ושלישי
  

 לקורסי� משלבי עשייה  מענקי�  .ב

, בכלל זה רפואה(מכל הפקולטות ו ג"ידי המלציבוריי� המוכרי� על וזמני� לפנות מרצי� ומרצות מכל המוסדות המ

לשנת  אקדמיי� �המעונייני� לפתח קורסי ,)החברהמדעי עבודה סוציאלית החינו  ו, הרוחמדעי , מדעי הטבע

ע� ניתוח תיאורטי וביקורתי , משמעותית ומתמשכת, מתודולוגיתואשר משלבי� פעילות מעשית  ב"תשעהלימודי� 

  .קורסי� קיימי�ג� נית� להציע  .של החברה

במהל  מספר פעמי� משתתפי� בקבוצת למידה אשר נפגשת � המרצי� ועוזרי ההוראה של הקורסי, המרצות

דרכי ההוראה את , ומעריכה את המודלי�חדשה  המפתחת פדגוגי, בקורסי�דנה בהתנסויות  הקבוצה. השנה

 .השנתי של השותפות ולפתח מחקר בתחו�כ� אנו מזמיני� את מרצינו להציג בכנס - כמו. והשותפות ע� הקהילה

קורס פעילות� בניתנת לה� הזדמנות להציג את  וב, הסטודנטי� בקורסי� משתתפי� בסמינר השנתי של השותפות

ה� מוזמני� לקחת חלק בתכניות והזדמנויות אחרות שהשותפות , כ�- כמו. וליצור רשת ארצית של סטודנטי� פעילי�

 .ל"� ומחקר ושיתופי פעולה ע� תכניות בחוכגו� מענקי� לפרויקטי, מקדמת
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  תנאי ס� לקורס  .ג

 .של הסטודנטי� בארגוני שינוי חברתי או בקהילהפעילות מעשית של שעות בשבוע  4משלב לפחות קורס ה �

 .יחד ע� ליווי והדרכה של צוות הקורס, הפעילות המעשית תיעשה לאור  כל שנת הלימודי� �

 .)קבוצת סטודנטי� אותה� המיועדי� לסמיסטריאליאו שני קורסי� (קורס שנתי  �

 .בחירהקורס  �

 .)נקודות זכות ויותר 4עדיפות לקורסי� המעניקי� (נקודות זכות  2קורס המקנה לפחות  �

 .קורס בתואר ראשו� או שני �

 .ההמאושר על ידי וועדת ההוראה של הפקולטקורס  �
 

  תינת� עדיפות לקורסי� הבאי�  .ד

צדק , פמיניז�, זכויות חברתיותנושאי� כגו� בעוסקי� אוניברסליי� של זכויות אד� ומחויבי� לערכי� הקורסי�  �

 .פלסטיני- סכסו  הישראליקבוצות מיעוט בישראל וה, סביבתי

  .צמצו� הפערי� ואי השוויו� בחברההיא פעילות שמטרתה המשלבי� קורסי�  �

  .איתה או ע� הארגו�תפות בשופעילות המעשית אשר מפתחי� את הלצרכי הקהילה והמתאימי� קורסי�  �

  . או ארגוני� חברתיי�, קהילות, קורסי� שמציעי� קשר לטווח ארו  ע� קבוצות �

או  י בקרב קבוצות או קהילות מוחלשותי קיימא לשינוי אישי וקהילתרקורסי� הפועלי� לאור  זמ� לש� מת� כלי� ב �

, מעורבות אזרחית פעילה י�מקדמאו , קיימא- לחולל שינוי מבני בר י�המבקש קורסי�וכ� , אוכלוסיה רב גונית

  . לעומת קורסי� אשר הפעילות בה� מהווה מת� שירותי�

וכלי� לסטודנטי� תו  מת� נקודת מבט חדשה , פעילות קהילתית ואקדמית המזינות זו את זוהמשלבי� קורסי�  �

 . לניתוח ביקורתי של החברה

  . סטודנטי� ומנחיה�בי� הת ולמידה משותפת בי� הקהילה והפרטי� בה להפריה הדדיהמאפשרי� קורסי�  �

  . עות פעילות מעשיתשמספר רב של משלבי� הקורסי�  �

מתאימי� שה� ה ,תכני� ודרכי הוראה מגווני� ויצירתיי�, מתודולוגיות, דרישות אקדמיות ישנ�קורסי� בה�  �

  .תהלי  הלמידה של הסטודנטי�והאפקטיביי� ביותר לקידו� הפעילות בקהילה ולקידו� 

  . סטודנטי� 20כל ת ל/אחד לפחות מלווה, קורסי� בה� היחס בי� אנשי הסגל האקדמאי לסטודנטי� גבוה �

 .קורסי� בפריפריה �

  .מקבוצות מיעוט בחברה הישראליתקורסי� בה� משתתפי� סטודנטי�  �

  . תכניות המשלבות יותר מקורס אחד �

  . לא תענינה בקשות מכל מוסד שבמוצהר ובמעשה נוגד ערכי� של זכויות אד� �
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  הזוכי� במענקי�מצד ת חובו  .ה

סגל הקורס ישתת' בלפחות שלושה מימי העיו� השנתיי� של קבוצת הלמידה ויהיה שות' פעיל בקהילת מרצי  �

  .התאריכי� לאירועי� ייקבעו מראש ובשיתו' איתכ�. השותפות ככל שיוכל

  .תחיצוני שותפות או על ידי הערכהעל ידי צוות השל הקורס שר הערכה אפהסגל י �

  .יקבעו בתחילת שנת הלימודי�אשר  �תאריכיבחות מילוליי� וכספיי� לשותפות "סגל הקורס יגיש דו �

 . יעמדו לרשות הכללהקורס החומרי� שיפותחו במסגרת  �

 .תינת� לסטודנטי� בקורס הזדמנות להשתת' באירועי השותפות �

 

  תקציב הקורס  .ו

 .* 35,000עד  - גודל המענק לכל קורס  �

 ).2011-12( ב"עתשאל הפועל בשנת הלימודי�  קורסי� ינתנו עבור הוצאתי �מענקיה �

אלא להוצאות השוטפות של , אות� אנו מצפי� שהמוסד האקדמי יממ�, לא ינת� עבור שכר של מרצי�מענק ה �

 .למידההקורס הנובעות מהיותו קורס המשלב עשייה ע� 

 :הוצאות לדוגמא �

  ת/או רכז הוראה ת/עוזר - 

  בקורס מלגות לסטודנטי� - 

 ) באר�(נסיעות  - 

 -  � ארגו� סיורי� לימודיי� או ימי עיו

  מתכלהציוד  - 

 של סטודנטי�הפעלת פרויקטי�  - 

 פירסו�  - 

 . לפי הצור  –נית� לבקש פחות . * 35,000נא לא לחרוג מהסכו� המרבי של  �

 . מרכיבי התקציב יבחנו כל אחד לגופו וייתכ� שרק חלק� יאושר, במידה והקורס יתקבל �

  .אנא ציינו א� יש מקורות מימו� נוספי� לקורס �
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  ולוחות זמני� נהלי הגשה  .ז

  . שימו לב לרשימת הנספחי� שבסופו, טופס הבקשה מצור� בקוב� נפרד

 :נבקשכ� לשמור על הנהלי� הבאי�, על מנת להקל על עבודת צוות השותפות

 18 - לנובמבר ועד מוצאי שבת ה 21 - ההחל מ, כולל כל הנספחי�, של הבקשה עותק אלקטרונילהגיש  יש �

 .campuschange@savion.huji.ac.il: כתובתל ,לכל המאוחר 2010 בדצמבר

  :לכתובת הבאה ,הנספחי�כולל כל , הבקשהשל שמונה עותקי� קשיחי� שלוח יש ל �

  קהילה- שותפות אקדמיה

  הפקולטה למשפטי�

  האוניברסיטה העברית בירושלי�

  הר הצופי�

  91905ירושלי� 

 

 .לדצמבר לכל המאוחר 22- על העותקי� הקשיחי� להגיע לשותפות עד יו� רביעי ה �

 .2011פברואר  עד סו'רשימת הזוכי� במענקי� תפורס�  �

לאחר מכ� הבקשות יעברו לועדת המענקי� של . בדצמבר 16- יו� חמישי הלייע� או לדבר עד , נשמח להיפגש

  .מאוחר גיעוא יידונו בקשות שילצערינו ל. קהילה שהינה בלתי תלויה בצוות ובהנהלה- שותפות אקדמיה

 .campuschange@savion.huji.ac.il 5881389-02חנה גרי� : אשת קשר לשאלות

  

  ,בהצלחה

 צוות השותפות


