
העברית  באוניברסיטה  דוקטורט  תלמידי 
דיון,  קבוצות  להקמת  הצעות  להגיש  מוזמנים 
הלימודים  שנת  לקראת  כתיבה,  או  מחקר 
פעילות  לעודד  הן  הפרויקט  מטרות  תשע"ז. 
אינטלקטואליים,  חילופין  לדרבן  אקדמית, 
בין  מחקריים  פעולה  שיתופי  ולהמריץ 
ומחקר  חשיבה  דיון,  לקדם  כדי  דוקטורנטים, 
פוריים. על כן, כל קבוצה צפויה לשמש מסגרת 
ועקיפה במחקר האישי  ישירה  ותמיכה  השראה 

של כל דוקטורנט. 
קבוצות דוקטורנטים בחברותא הן לרוב (אך לא 
בהכרח) רב-תחומיות, העוסקות בנושא מחקרי 
השונים  בהיבטים  מפגש  בכל  ודנות  מובחן, 
ספרות  קריאת  תוך  נושא  אותו  של  והמגוונים 
קבוצות  עטם.  פרי  טקסטים  או  מדעית 
הדוקטורנטים  ידי  על  מנוהלות  הדוקטורנטים 
עצמם, ולמענם, מעבר למחיצות הדיסציפלינאריות.

ההצעות הזוכות ייכללו במסגרת פרויקט "לימוד 
ראש  כספית.  מתמיכה  וייהנו  בחברותא", 
זכאי  שאינו  (בתנאי  למלגה  יזכה  הקבוצה 
כל  תקבל  ובנוסף  אחר),  ממקור  מלגה  ל-200% 
בהתאם  פעילותה  לקידום  צנוע  תקציב  קבוצה 
הקבוצות  הכספיות.  ולאפשרויות  לצרכיה 
בשנה  מפגשים  כ-10  תקיימנה  שתבחרנה 
דוגמת  אחרות,  "תפוקות"  הצופים.  הר  בקמפוס 
נתונות  אקדמיות  ויוזמות  כנסים  פרסומים, 

לשיקול דעתם של חברי הקבוצה.
הרכב הקבוצות נתון לשיקול דעת יוזמי הקבוצה. 
במקצועיות  לפעול  מצופה  הקבוצה  ראש 
ובהגינות. בין חברי הקבע של הקבוצות יהיה רוב 
העברית,  מהאוניברסיטה  לדוקטורנטים  מספרי 
צעירים  וחוקרים  תלמידים  גם  להזמין  ניתן  אך 
יצירתיים  ושותפים  אחרות,  מאוניברסיטאות 
הסוגיה  לקידום  לתרום  שיכולים  אחרים 

המשותפת.

קול קורא
שנת תשע"ז

לימוד בחברותא
הצופים הר  בקמפוס  לדוקטורנטים  דיון  קבוצות 



הבקשה להקמת קבוצת 'לימוד בחברותא' תכיל:

שמות המציע(ים), פרטי התקשרות א. 

האם  לדוקטורט,  הלימודים  שנת  ציון  הכוללת  עמוד),  חצי  (עד  קצרה  ביוגרפיה  ב. 
אושרה הצעת המחקר, והמלגות שהמועמד/ת מקבל/ת

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

משתתפים  שמות  הכוללים  המתוכננת,  הקבוצה  פעילות  אופי  על  פרטים  ד. 
(פוטנציאליים),  ו/או דרכי גיוסם

תכנית תקציבית ה. 

ובמידת  השאר  בין  המתייחסת  העברית  באוניברסיטה  סגל  חבר/ת  של  המלצה  ו. 
האפשר לכישורים הארגוניים של המציע(ים)

באופן  לתפקד  הקבוצה  של  והיכולת  ההצעה  איכות  פי  על  תבחרנה  הקבוצות   •
שיקדם את המטרות האקדמיות של חברי הקבוצה.

שתהיינה  לקבוצות  עדיפות  תינתן  בין-תחומית  לפעולה  רציונל  שקיים  במידה   •
מהקבוצות  שחלק  לכך  ערים  אנו  שונות.  מדיסציפלינות  לתלמידים  אטרקטיביות 
כגיגית  הר  לכפות  כוונה  כל  כמובן  ואין  דיסציפלינארי  בסיס  על  עבודה  מחייבות 

במקום שבו ישנם צרכים דיסציפלינאריים.

מומלץ להדגיש בהצעה את הצעדים שכבר נעשו ו/או ייעשו על ידי המציעים לגיוס   •
משתתפים בקבוצות. אתר התוכנית יאפשר למציעים לפרסם את הצעותיהם כדי 

לאתר שותפים לקבוצות הדיון.

מעבר  המשותפת  עבודתן  את  להמשיך  יוכלו  מצליחות  קבוצות  של  מוגבל  מספר   •
סטודנטים  הפרויקט.  של  התקציביות  האפשרויות  במגבלת  אחת,  אקדמית  לשנה 
שישתתפו בהצלחה כחברי קבוצות 'לימוד בחברותא' בשנה הקרובה יזכו בעדיפות 

כראשי קבוצה בשנה שלאחר מכן.

ידי ועדת  ייקבעו על  גובה המלגה לראש הקבוצה ותקופת הפעילות של הקבוצה   •
ההיגוי בהתאם לאפשרויות הכספיות.

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

לימוד בחברותא
קבוצות דיון לדוקטורנטים בקמפוס הר הצופים



ועדת ההיגוי של לימוד בחברותא

דר' רז חן מוריס, החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, החוג להסטוריה  – יו"ר.

חברים: פרופ' אלישבע באומגרטן, החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, 
החוג להיסטוריה. ד"ר ניקול הוכנר (המחלקה למדע המדינה והתכנית ללימודי תרבות), 
סוציאלית),  (עבודה  חאג'-יחיא  מוחמד  פרופ'  (חינוך),  לומסקי-פדר  עדנה  פרופ' 
פרופ' דוד לוי-פאור (מדע המדינה), ד"ר אורלי שנקר (התכנית להיסטוריה ופילוסופיה 
(משפטים),  מיכל עפרי-שור  ד"ר   ועיתונאית),  (תקשורת  לימור שיפמן  ד"ר  של המדע), 

פרופ' אילנה פרדס  (ספרות כללית והשוואתית) וגב' אלינה מלצר (תיאטרון).

תשע"ו.   באלול,  כ"ב   ,25.9.16 ראשון,  יום  הוא  הצעה  להגשת  האחרון  המועד   •
באנגלית,  קבצים  (שמות   WORD בקובץ  אלקטרוני  באופן  תוגשנה  ההצעות 

שפת הגשה אנגלית או עברית). 
כל החומר צריך להיות מצורף בדואר אלקטרוני אחד.
 chevruta@mail.huji.ac.il :ההגשה לדואר אלקטרוני

ביום  יתקיים  התוכנית  לגבי  נוספים  הסברים  לקבל  יהיה  ניתן  בו  מפגש   •
מנדל.  בבניין   1207 בחדר   ,10:00 בשעה  תשע"ו,  באלול,  ב'   ,5.9.16 שני 

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

לימוד בחברותא
קבוצות דיון לדוקטורנטים בקמפוס הר הצופים

לשאלות, תשובות ועדכונים: 
chevruta@mail.huji.ac.il


