תכנית עמיתי אברט לצדק חברתי

קול קורא לארגונים וליוזמות לשינוי חברתי
נפתחה ההרשמה לארגונים וליוזמות לשינוי חברתי לתכנית
עמיתי אברט לצדק חברתי בדרום לשנת הלימודים האקדמית
תשע"ט 2018-2019
חלק א' :מידע כללי
תכנית "עמיתי אברט" ,בשיתוף פעולה עם ארגון שתיל ותכנית חבר"ה שבמכללת ספיר,
מסייעת בהתמחותם של סטודנטים פעילים חברתית .מטרת התכנית היא להכשיר דור
של מנהיגים צעירים אשר יפעלו למען מעורבות ואחריות אזרחית ויקדמו הוויה חברתית
צודקת יותר .בתוך כך ,התכנית מאפשרת לסטודנטים ולסטודנטיות הזדמנות לרכוש ניסיון
בפעילות חברתית בארגונים חברתיים וברשויות מקומיות.
מועד ההתמחות :נובמבר  - 2018יוני ( 2019לא כולל חופשת סמסטר וחגים).
סטודנטים אשר ייקחו חלק בתכנית זו ,יזכו למלגה בסך  5,625בתמורה ל 120-שעות פעילות.
ההתמחות היא בהיקף של חמש שעות שבועיות במשך שנה עם אופציה להמשיך לשנה
נוספת (ללא חופשות סמסטר וחגים)

מטרות התכנית:
לעודד את הסטודנטים למעורבות חברתית עכשווית ועתידית ולאחריות ציבורית באמצעות
שילובם בארגונים וביוזמות הרלוונטיים
לסייע לארגונים החברתיים וליוזמות ליהנות ממתמחים מצטיינים אקדמית ופעילים
חברתית
להעשיר את עולם הידע של הסטודנטים בנושאים כגון :חינוך ,כלכלה ,שלטון מקומי
ומגדר

דרום

התכנית מאפשרת לסטודנטים להשתלב בפרויקטים מרכזיים בתוך הארגון למשך שנה
לפחות (עם אופציה לשנה נוספת) .התכנית מציעה לסטודנטים להשתלב באחד מבין מגוון
אפשרויות התעסוקה :מחקר ,דוברות ,ריכוז פרויקטים ,הדרכה ועוד .בכך ,מתאפשר
לסטודנטים להצטרף לפעילות בחזית המאבק על נושאים חברתיים שאיתם מתמודדת
החברה הישראלית ולצבור ניסיון וידע בתחום זה.
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מבנה התכנית:
התמחות בארגון או יוזמה חברתית בהיקף של חמש שעות שבועיות במשך שנה (לא כולל
חופשת סמסטר וחגים) ,עם אפשרות לשנה אחת נוספת.
קורס אקדמי בהיקף של  4נק”ז שיינתן במסגרת תכנית המצטיינים חבר"ה שבמכללת
ספיר .הקורס הוא שנתי (סמסטר א' וסמסטר ב') ויתקיים כנהוג באקדמיה אחת לשבוע
במשך שעה וחצי (בנוסף לחמש השעות השבועיות).
השתתפות בכעשרים שעות מפגשי הכשרה במהלך שנת ההתמחות.

חלק ב' :הגשת מועמדות
לתכנית מוזמנים להגיש מועמדות ארגונים ויוזמות הזקוקים למתמחה לשנת הלימודים
תשע"ח.
מיקום הארגונים והיוזמות :התכנית מיועדת לארגונים ויוזמות הממוקמים באזור הנגב
המערבי ,דרום מישור החוף ומטרופולין באר שבע.
תחומי עיסוק :ארגונים ויוזמות אשר מקדמים חברה דמוקרטית ,שיוונית ורב-תרבותית.
ישנה עדיפות לארגונים ויוזמות העוסקים בנושאים הבאים:
-

חברה רב-תרבותית ומאבק בגזענות (כגון :ביסוס מרחב ציבורי בטוח ליהודים
וערבים ,קידום חינוך לחברה משותפת)

-

החברה הערבית בישראל (כגון :קידום זכויות נשים)

-

זכויות אדם וקידום הדמוקרטיה בישראל (כגון :שמירה על חופש הביטוי והמחאה,
חיזוק מוסדות ותהליכים דמוקרטיים)

-

צדק חברתי וכלכלי (כגון :דיור ציבורי ,צדק חלוקתי ,מאבק בעוני)

-

חופש דת (כגון :שבירת המונופול האורתודוקסי וקידום קולות מתונים ביהדות)

ליווי ותמיכה:
הסטודנטים בתכנית יקבלו ליווי צמוד ותמיכה רציפה מרכזת התכנית ויתבקשו להעביר
אליה ולאנשי הצוות בארגון דיווחים על בסיס חודשי
הארגונים והיוזמות יתבקשו לסייע לסטודנט בהכרת הארגון/היוזמה והתפקיד ולבנות
מערך חונכות שמטרתו לחשוף את הסטודנט לעולם התוכן הרלוונטי .קיום פגישות
עבודה סדירות אחת לשבועיים ומתן מענה לצרכיו המקצועיים של הסטודנט יהוו כלים
משמעותיים להצלחת החונכות
על הארגונים/היוזמות להעביר דיווח חודשי לרכזת התכנית ולעדכן אותה בהתקדמות
החונכות
הרכזת מטעם התכנית תהא קשובה לצרכי הארגונים והסטודנטים ותפעל לסייע להם
במידת הצורך בפתרון בעיות

דרום
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חלק ג' :תכנים אקדמיים
שם הקורס :חבר"ה ב'  -בין הפוליטי לפוליטיקה :מרחבים של מחאה ושינוי חברתי
שם המרצה :דר' שלומית בנימין

תוכן הקורס:
מהו שינוי חברתי? מהי מחאה? האם באמת ניתן להשיג שינוי חברתי? ואם כן באילו אופנים
ובידי מי הכוח לחולל אותו? הקורס מבקש לקשור בין כמה תחומי דעת על מנת להאיר סוגיות
סוציולוגיות ,כלכליות ותרבותיות הקשורות במחאה ,התנגדות ושינוי חברתי בישראל .במהלך
הקורס נסקור תפיסות פילוסופיות וסוציולוגיות העוסקות בין היתר בחתרנות ,אי ציות וסרבנות,
מחאה מאורגנת ,התנגדות של יחידים ושינוי חברתי במבט היסטורי ועכשווי .נבחן סוגיות אלו
לאור דילמות שונות בחברה בישראל ותוך דיון בכוחות הפועלים בעד ונגד שינוי חברתי .בתוך
כך נבקש לבחון כיצד אי שוויון חברתי ,הפליה והדרה באים לידי ביטוי בשדות חברתיים שונים
בהם ריבוד ,חינוך ,מגדר ,אתניות ,משפט ועוד ,ונעמוד על הניסיונות לחולל שינוי חברתי ופוליטי
בזירות אלו ואחרות .דגש חשוב נוסף יינתן גם ליצירת דיאלוג בין המחקר האקדמי לבין פעילותם
של ארגונים לשינוי חברתי ,אקטיביסטים ופעילים חברתיים ופוליטיים.

חלק ד' :התנהלות הארגון/היוזמה
הגדרת תפקיד:
התכנית שואפת להעניק לסטודנטים חוויית למידה משמעותית תוך מתן כלים לעשייה
חברתית בארגונים/יוזמות ולכן ישנה חשיבות רבה לאופי התפקיד המוצע.
וועדת ההיגוי בוחרת בארגונים/יוזמות על סמך התפקידים שיציעו לסטודנטים ולא רק על
סמך היכרות עם הארגון.
שינוי תפקידו של הסטודנט במהלך השנה יצריך את אישורו של רכזת התכנית .החלפת
תפקיד ללא אישור מהגורם הרלוונטי יוביל לשלילת הזכות לקבלת סטודנט.

דגשים להצעות התפקידים:
על הארגון/יוזמה להציע עד שני תפקידים בעלי יעדים ברורים וברי השגה.
על התפקיד להיות מותאם לחמש שעות שבועיות ולמשך שנה (עם אפשרות לשנה נוספת).
על התפקיד במהותו לעסוק בתכנים המתקשרים באופן ישיר לפעילותו של הארגון וכאלה
המתמקדים בשינוי חברתי .תפקידים אדמיניסטרטיביים למיניהם או גיוס משאבים לא
יתקבלו.
תפקידים מומלצים :אחריות על איסוף נתונים ,ארגון ימי עיון וסדנאות ,דוברות ,הדרכה
ועוד.
מומלץ כי התפקיד יכלול תחום אחריות עצמאי לסטודנט שיאפשר לו להתקדם ללא תלות
בעובדים אחרים בארגון..

מחויבות הארגון/היוזמה:
על הארגון/היוזמה לספק ליווי ,חניכה והדרכה של הסטודנט במטרה ליצור עבורו מסגרת
תומכת וחוויה משמעותית

דרום

על הארגון/היוזמה להבטיח השתתפות בשתי פגישות בתחילת ההתמחות ובסיומה עם
רכז התכנית והעמית
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השתתפות באירועים:
-

יריד ארגונים שיתקיים ב 16.10.18

-

כנס סיום של התכנית בסוף שנת הלימודים

-

אירועים נוספים או הרצאה בקורס במידת הצורך

על הארגון/היוזמה למנות איש קשר מטעמו שישמש כאחראי על ליווי הסטודנט מרגע
כניסתו לתפקיד וינהל קשר רציף עם רכז התכנית
על הארגון/היוזמה להבטיח מילוי משוב על התכנית בסוף השנה
על הארגון/היוזמה לספק לסטודנט נגישות למחשב ,טלפון או כל ציוד אחר אשר יידרש
לצורך ביצוע התמחות
הארגון/היוזמה אחראי להחזר נסיעות לסטודנט הנדרשות במסגרת התפקיד
על כל ארגון/יוזמה לשלוח טופס אישור עריכת ביטוחים (מצ"ב) ,אשר מבטח את הסטודנט
בעת שהותו במשרדי הארגון כתנאי להגשת המועמדות
בקשה של ארגון או יוזמה לשינוי חברתי ללא טופס ביטוח לא תתקבל .שימו לב -את הביטוח
יש לשלוח רק על גבי טופס זה ואין לערוך שום שינויים על גבי הטופס .במידה וישנן הערות/
הארות יש לשלוח אותן במייל מסודר לרכזת התכנית.
הערה :למען הסר ספק ,גם יוזמות לשינוי חברתי נדרשות בביטוח או בביטוח מטעמם או
מארגון חסות שלהם.
לוח זמנים (הסבר מפורט ישלח לארגונים שיכנסו למאגר התפקידים):
 - 13.5.2017מועד אחרון להגשת מועמדות
יולי  - 2018בחירת תפקידים על ידי ועדת ההיגוי ,שליחת הודעת קבלה/דחייה לארגונים
ובניית מאגר תפקידים
יולי  - 2018קול קורא לסטודנטים הכולל את מאגר התפקידים
ספטמבר-אוקטובר  - 2018מיון ובחירת הסטודנטים המועמדים לתכנית
 - 16.10.2018יריד ארגונים :השתתפות ביריד מבטיחה את ההזדמנות להציג את התפקיד בפני
הסטודנטים אך איננה מבטיחה קבלת עמית (התפקידים נבחרים על פי העדפות הסטודנטים).
עם סיום היריד ,יתבקשו הארגונים לראיין את הסטודנטים המתעניינים.
 - 5.11.2018הודעה על השיבוצים ותחילת ההשמה בארגונים .ההתמחות תחל רק לאחר
שתתקיים פגישה בין הסטודנט ,איש הקשר בארגון ורכזת התכנית

ארגונים אשר מעוניינים להגיש מועמדות מוזמנים למלא את הטופס המצ”ב למייל ולשלוח
יחד עם טופס הביטוח עד ל 13.5.2017-למייל michalgi@shatil.nif.org.il
** בקשה של ארגון ללא טופס הביטוח לא תתקבל.

דרום

שימו לב  -את הביטוח יש לשלוח רק על גבי טופס זה ולא ניתן לערוך שינויים .במידה וישנן
שאלות או הערות ,ניתן לשלוח מייל מסודר לרכזת התכנית בכתובת michalgi@shatil.nif.org.il-
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