
 

 

'תקווה ישראלית'  קול קורא להגשת מועמדות לפרס   

 גיוון ושותפות בחברה הישראלית 

 מהי 'תקווה ישראלית'? 

מר ראובן )רובי(  לשעבר  'תקווה ישראלית' היא מטריית פעילות רחבה המאגדת תחתיה מכלול פעולות ביוזמת נשיא המדינה   

-חותרת לייצוג ראוי של קבוצות בחברה הישראלית וליצירת שותפות בין 'ארבעת השבטים' )חילונים, דתיים כנית  ו. הת ריבלין

וערבים( המרכיבים אותה בתח ועוד. לאומיים, חרדים  חינוך, אקדמיה, שוק העבודה, ספורט  וכלכליים:  ומי מפתח חברתיים 

באקדמיה' ישראלית  האנושי   'תקווה  ההון  לפיתוח  מרכזי  מנוע  להוות  יכולת  האקדמי  למרחב  כי  ההבנה  בעקבות  הוקמה 

 וכי הוא משמש לא פעם מקום מפגש ראשון שבו מתכנסים צעירים מכל חלקי החברה תחת קורת גג אחת. י, הישראל

 גוריון בנגב   -תקווה ישראלית באוניברסיטת בן

בן לקריא-אוניברסיטת  נענתה  בנגב  האחריות    הגוריון  את  דגלו  על  שחורט  כמוסד  באקדמיה'.  ישראלית  ל'תקווה  להצטרף 

בתכנית. בתוך   ף מרכזיהיה שות ת אך טבעי ש היה  החברתית, המחויבות לקהילת הנגב והנגישות לקהילה זו על שלל גווניה, זה  

 פרס 'תקווה ישראלית'. ת אשנה האוניברסיטה גם התעניק כנית 'תקווה ישראלית', ומכלול הפעילות המקדמת את מטרות הת 

 ש"ח  5,000  גובה הפרס:

 להגיש מועמדות ות/רשאים

 החזוןמחקרית או ציבורית בנושא או בתחום התורמים לקידום מימוש    בעלי פעילות אקדמית,    , קבוצה או ארגון בישראל,ה/יחיד 

 קירוב לבבות ויצירת שותפויות ביניהם. ובעניין התקווה הישראלית: ייצוג ראוי של ארבעת השבטים בחברה הישראלית 

 בחינת הבקשות  

מאנשי   המורכבת  באוניברסיטה,  ישראלית'  'תקווה  תכנית  מוביל  ברשות  לאומית  את וועדה  תבחן  ואקדמיה,  ציבור  ונשות 

. הוועדה תבחן את הבקשות שתוגשנה אליה. בבחינת הבקשות תתחשב הוועדה  עד חודש  ים המועמדויות ותכריז על הזוכה/

ההשפעה שלה. הוועדה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי  בין היתר, בנושא הפעילות, במקוריותה, באיכותה ובהיקף 

 והמוחלט: 

המועמדים  .1 את  אליה  חלקם   ות /לזמן  מועמדותם   ן/או  הצגת  בחינת   ן/לשם  לצורך  נוספים  פרטים  קבלת  לשם  או 

 המועמדות

 או לא להעניק פרס    ות /לפצל את הפרס בין כמה זוכים  .2

ות בהגשת ההצעות, לרבות הוצאות נסיעה, הדפסה, עריכה, הפקה או כל  מובהר בזאת, כי הוועדה לא תישא בהוצאות הכרוכ

 הוצאה אחרת, בין אם קיבלה את ההצעה ובין אם לא.                                                       

 .  )בהתאם להנחיות( שתקיים האוניברסיטההפרס יוענק באירוע 



 

 

 הגשת הבקשות 

, (אם קיימים )  Facebook: שם, כתובת מייל, טלפון, אתר/דף  המגיש/ה  פרטיהבקשה למועמדות תכלול את הפרטים הבאים:  

                                                                                        .                                                    מעמוד וחציולא יחרוג  WORDהשתייכות ארגונית )אם יש(, שם הפעילות, תקציר הפעילות. התקציר יהיה בפורמט של 

 ".  גיוון ושותפות בחברה הישראלית  'תקווה ישראלית '"פרס בכותרת הדוא"ל יש לציין 

 Israelihope@post.bgu.ac.ilבאמצעות מייל:   בפ"תש ח' באלול  4.9.2022 מועמדויות יש להגיש עד לתאריך 

 שאלות ובקשת הבהרות ניתן לשלוח אף הן למייל שלעיל עד למועד ההגשה. 
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