
תכנית "לימוד בחברותא"
קול קורא לשנת תשפ"ג

הצעות  להגיש  מוזמנים/ות  העברית  באוניברסיטה  דוקטורט  תלמידי/ות 
להקמת קבוצות דיון, מחקר או כתיבה במסגרת התכנית "לימוד בחברותא" 

לקראת שנת הלימודים תשפ"ג. 

מחקר  ולתלמידות  לתלמידי  לספק  היא  בחברותא"  "לימוד  התכנית  מטרת 
ואתיות  מתודולוגיות  תיאורטיות,  סוגיות  אודות  וחשיבה  לדיון  מסגרת 
שיתופי  מעודדת  התכנית  ואינטרדיסציפלינרי.  תומך  בפורום  משותפות 
פעולה בין המשתתפים/ות והפקת תוצרים אקדמיים כגון אסופות מאמרים 

או מושבים בכנסים רלוונטיים.

מובחן  מחקרי  בנושא  עוסקות  התכנית  במסגרת  הפועלות  הקבוצות 
הנושא  של  השונים  בהיבטים  נוגעים  המפגשים  רב-תחומית.  מפרספקטיבה 
של  עטם/ן  פרי  טקסטים  ו/או  מדעית  ספרות  של  משותפת  קריאה  תוך 
המשתתפים/ות. לקבוצות ניתנים חופש ואוטונומיה מלאים בעיצוב התכנים 

ואופי הפעילות לפי רצון וצרכי המשתתפים/ות. 

ותקציב  הקבוצה  לראשי/ות  מלגה  הכוללת  כספית  מתמיכה  ייהנו  הזוכות  ההצעות 

באחד  בשנה  מפגשים  כ-10  תקיימנה  שתבחרנה  הקבוצות  הפעילויות.  לקיום  הולם 

מקמפוסי האוניברסיטה העברית (בהתאם להנחיות משרד הבריאות) וכן באופן מקוון.  

הרכב הקבוצות נתון לשיקול דעת ראשי/ות הקבוצה, תוך הפגנת מקצועיות והגינות. 

על הקבוצות לכלול רוב של תלמידי/ות מחקר מהאוניברסיטה העברית, אולם גם 

תלמידים/ות מחקר מאוניברסיטאות אחרות בארץ ובעולם מוזמנים/ות לקחת חלק 

בפעילות.



הקבוצות תבחרנה על פי איכות ההצעה ופירוט הפעילות המוצעת במסגרתה, זאת באופן

שיקדם את המטרות האקדמיות של חבריה.

התכנית מעודדת שיתוף פעולה בין-תחומי, בעיקר תוך שילוב תלמידים/ות מדיסציפלינות

שונות. עם זאת גם קבוצות המבוססות על התמקדות תוך-דיסציפלינרית (במידה שהיא

מוצדקת) תתקבלנה בברכה.

מומלץ להדגיש בהצעה את הצעדים שכבר נעשו ו/או ייעשו על ידי המציעים/ות לגיוס 

משתתפים/ות בקבוצות. 

מספר מצומצם של קבוצות מצליחות יוכלו להמשיך את עבודתן המשותפת מעבר לשנה 

אקדמית אחת, במגבלת האפשרויות התקציביות של הפרויקט.

גובה המלגה לראש/ת הקבוצה ותקופת הפעילות של הקבוצה ייקבעו על ידי ועדת ההיגוי 

בהתאם לאפשרויות הכספיות.

תלמיד/ת מחקר זכאי/ת להגיש רק הצעה אחת לקבוצת �לימוד בחברותא� בשנה.

הבקשה להקמת קבוצת �לימוד בחברותא� תכלול:

שמות המציע/ה (ים/ות), פרטי התקשרות (כתובת דואר אלקטרוני). א. 

ביוגרפיה קצרה (עד חצי עמוד), הכוללת ציון שנת הלימודים  ב. 

הצעת המחקר, והמלגות שהמועמד/ת  לדוקטורט, האם אושרה  

מקבל/ת.

מוטיבציה: מה מביא אותך להשתתף בפרויקט (עד חצי עמוד). ג. 

פירוט אודות הפעילות המתוכננת, כולל שמות משתתפים/ות  ד. 

פוטנציאליים/ות, ו/או דרכי גיוסם/ן.

המלצה של חבר/ת סגל באוניברסיטה העברית המתייחסת בין  ה. 

השאר ובמידת האפשר לכישורים הארגוניים של המציע/ה(ים/ות).

ניתן להגיש את הבקשה בעברית או באנגלית.  ו. 



ועדת ההיגוי של תכנית "לימוד בחברותא":

יו"ר: 

ד"ר שרון שקרג'י (משפטים). 

חברים/ות: 

פרופ' אלישבע באומגרטן (היסטוריה של עם ישראל), ד"ר ניקול הוכנר (מדע המדינה 

מוחמד  פרופ'  והשוואתית),  כללית  (ספרות  זק  גור  ד"ר  תרבות),  ללימודי  והתכנית 

דוד  פרופ'  כללית),  (היסטוריה  חן-מוריס  רז  פרופ'  סוציאלית),  (עבודה  חאג'-יחיא 

לוי-פאור (מדע המדינה), פרופ' עמית פינצ'בסקי (תקשורת ועיתונאות), ופרופ' זוהר 

קמפף (תקשורת ועיתונאות).

המועד האחרון להגשת הצעה 

הוא יום שישי 23.9.2022, כ"ז באלול תשפ"ב. 

chevruta@mail.huji.ac.il :לדוא"ל (WORD בקובץ) יש לשלוח את ההצעות

מפגש בו ניתן יהיה לקבל הסברים נוספים לגבי התכנית 

יתקיים ביום ראשון 11.9.2022, ט"ו באלול, תשפ"ב

ZOOM - בשעה 15:00, ב

chevruta@mail.huji.ac.il :פרטים נוספים בדוא"ל

https://limudchevruta.huji.ac.il :מידע מגוון על התכנית ניתן למצוא באתר

https://huji.zoom.us/j/7609027342

