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דרום

נפתחה ההרשמה לסטודנטים/ות לתואר ראשון בפקולטה 
למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת בן גוריון לתכנית 
עמיתי אברט ועמיתי זכויות אדם לצדק חברתי לשנת 

הלימודים האקדמית תשע”ח, 2018-2017

להגיש  אתכם/ן  להזמין  שמחים  גוריון  בבן  וממשל  לפוליטיקה  והמחלקה  שתיל 
מועמדות לתכנית התמחות פוליטית לשנת תשע”ח.

התכנית שמה לה למטרה להכשיר דור של מנהיגים/ות צעירים/ות אשר יפעלו למען 
לרכוש  הזדמנות  ולסטודנטיות  לסטודנטים  מעניקה  יותר. התכנית  צודקת  חברה 
ומתקיימת  מקומיות  וברשויות  לא ממשלתיים  בארגונים  חברתית  בפעילות  ניסיון 

תודות לנדיבותם של הנרי )ז”ל( ואידית אברט.

את תכנית ההתמחות מלווה קורס אקדמי שנתי אחת לשבועיים )ימים ושעות יתפרסמו 
ואקטיביזם  יעסוק במאבקים לשינוי חברתי, זכויות אדם, מרחב  בהמשך(. הקורס 
בכל  הנוכחות  סיורים.  ושני  עיון  ימי  שני  יתקיימו  בנוסף  יפה.  לירז  ידי  על  ויינתן 

המפגשים היא חובה.

תכנית התמחות לצדק חברתי וזכויות אדם 

קול קורא לסטודנטים/ות
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דרום

מסגרת התכנית:

התכנית תחל ב-12.11.2017 ותסתיים ב-28.6.2018  

על העמיתים/ות להקדיש כ-8 שעות התמחות בשבוע בארגון לשינוי חברתי )סה"כ-  
200 שעות(

במחלקה  שיינתן  אדם"  "זכויות  בנושא  אקדמי  בקורס  להשתתף  העמיתים  על   
לפוליטיקה וממשל )4 נק"ז( הקורס הינו קורס שנתי המתקיים אחת לשבועיים במשך 
ולעמוד בכל המטלות האקדמיות.  שעתיים. העמיתים מחויבים להשתתף בקורס 

שעות הקורס אינן כלולות במניין שעות ההתמחות.

על העמיתים/ות להשתתף ב-2 מפגשי הכשרה של שתיל המלווים את ההתמחות   
)סה"כ 20-שעות(

הקורס יתקיים פעם בשבועיים בימי שלישי בין השעות 12:00-14:00  

המפגשים מהווים חלק אינטגראלי מהתכנית וממחויבות העמיתים/ות הלוקחים/ות   
בה חלק וההשתתפות בהם היא חובה. התכנית שמה דגש על למידה חווייתית של 
סוגיות בוערות בתחום הצדק החברתי בישראל על ידי הרצאות, סיורים ודיונים, 

וכן באמצעות למידת עמיתים 

הסטודנטים/ות המשתתפים/ות בתכנית יקבלו מלגה סך 9000 ש"ח  

אופן הגשת המועמדות: 

סטודנטים/ות משנים ב׳ ו-ג׳ מכלל המחלקות באוניברסיטה המעוניינים/ות להגיש   
מועמדות לתכנית מתבקשים/ות למלא את טופס הגשת המועמדות בקישור זה.   

ניתן להגיש מועמדות לכל המאוחר עד ל-30.9.17   

מועמדים/ות מתאימים/ות יוזמנו לראיון בתאריך 15.10.2017  

ביום  יתקיים  ולארגונים שישתתפו בתכנית  לסטודנטים/ות  ארגונים משותף  יריד   
רביעי, 19.10.2017 - ההגעה ליריד היא חובה, אנא דאגו לפנות תאריך זה מראש. 
בארגון  קודמת  מקצועית  יחסים  מערכת  לסטודנט/ית  הייתה  שלא  בכך  מותנית  בארגון  *ההתמחות 

)התנדבות/עבודה(.

**ההשתתפות בתכנית מותנית בראיון. 

lirazy@post.bgu.ac.il לפרטים נוספים ניתן לפנות אל לירז יפה

בברכה,
יעל פורת, רכזת תכנית עמיתי אברט לצדק חברתי, שתיל 

לירז יפה, המחלקה לפוליטיקה וממשל, אונ' בן גוריון 

https://goo.gl/forms/swtdeiAILn3w2SUC2
https://goo.gl/forms/swtdeiAILn3w2SUC2

