סטודנטים במאבק באנטישמיות באינטרנט
חזון ורקע כללי:
התאחדות הסטודנטים בישראל מאגדת תחת כנפיה כ 300,000 -סטודנטים מכל רחבי המדינה.
התאחדות הסטודנטים דואגת לקידום המטרות והיעדים של הסטודנטים ,שומרת על מעמד
הסטודנט ומשפיעה על סדר היום הציבורי בכלל תחומי החיים מתוך תפיסה כי ראוי שדור העתיד
יהיה שותף מלא בעיצוב המציאות הישראלית ביום המחר.
כאנשים צעירים להם האינטרנט הוא כלי עבודה וכלי לימודי מהמעלה הראשונה ,סטודנטים
רבים בישראל שולטים ברזי האינטרנט וברשתות החברתיות,בקיאים באתרים השונים ונדרשים
לכתוב ולהתבטא בשפה האנגלית .בדומה לגולשי אינטרנט אחרים ,סטודנטים נתקלים באתרים
אנטישמיים המפיצים את שנאת ישראל ואת שנאת היהודים ברשת.
בשנים האחרונות הפך השימוש באינטרנט לצרכי עבודה ,איתור מידע ופנאי לדבר נפוץ ומקובל
בעולם כולו .במקביל להתפתחות האינטרנט והשימוש בו ,התפתחו אתרי אינטרנט המפיצים מידע
אנטישמי ושקרי אשר לא מצא במה טרום עידן האינטרנט .הרשת האינטרנטית מאפשרת גישה
בלתי מבוקרת לתכנים של קבוצות שוליים ולכן יכולה להשפיע רבות על קהלים החשופים למידע
בדגש על אנשים צעירים אשר נתונים להשפעה ביתר קלות .האינטרנט משמש אם כן ,ככלי
משמעותי בהפצת האנטישמיות ,שנאת ישראל והיהודים ומכאן שבימת האינטרנט היא גם
המקום בו ראוי להיאבק נגד אתרים אלו ,לשמוט את הקרקע תחתיהם ולתרום מידע אמין
ומאוזן.
נוכח המציאות ,בה האינטרנט הפך לכלי מרכזי להפצת האנטישמיות ולאור מעורבותם של
הסטודנטים בכלי מ דיה זה ,מתבקש כי סטודנטים ישראלים יהיו אלו אשר יובילו את המאבק
באתרי האיבה באינטרנט.
פרויקט המלגות המוצע להלן יאפשר לסטודנטים למפות את אתרי האינטרנט האנטישמיים,
ולהתמודד עם הנאמר בהם .במהלך הפרויקט יוכלו הסטודנטים לפעול ברשתות החברתיות תוך
הפרכת המידע השגוי המקיף את המדיה.
זו ההזדמנות שלנו ,הסטודנטים הישראלים ,לספק הסברה נכונה ומאוזנת ,לסייע במאבק נגד
הדה – לגיטימציה של מדינת ישראל ונגד שנאת היהודים בעולם.
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מטרות הפרויקט:
 .1התמודדות ,מאבק וצמצום הפצת האנטישמיות ברשת האינטרנט.
 .2העמקת והרחבת פעילות ההסברה של הסטודנטים במדינת ישראל.
 .3הגברת המודעות ומעורבותה של התאחדות הסטודנטים הארצית ,אגודות הסטודנטים
המקומיות והסטודנטים בכללותם באשר לנעשה בעולם בהקשר ליהודים ולמעמדה של
ישראל.

פעילות הסטודנט:
לאחר ההכשרה ,יחל הסטודנט בפעילותו .הפעילות תיעשה בביתו של הסטודנט ועל פי נוחיותו
כאשר בכל שבוע יהיה מחויב לבצע כ 5-שעות פעילות למשך תקופה של שנה קלנדרית (ולא
אקדמית) .סך של  ₪ 7500ישולם לסטודנט ,שיבצע פעילות במסגרת הפרויקט בהיקף של לפחות
 5שעות פעילות שבועיות ,ובסה"כ  240שעות פעילות במסגרת הפרויקט .המלגה תינתן בשלושה
מ ועדים ,בחודש אפריל ,בחודש אוגוסט בטקס המלגות של התאחדות הסטודנטים הארצית
ובחודש נובמבר.

לפרויקט יתקבלו רק סטודנטים החברים באגודת הסטודנטים במוסד בו לומדים ורק ממוסדות
החברים בהתאחדות הסטודנטים בישראל .רשימת המוסדות מפורסמת באתר.

הרישום יעשה דרך אתר התאחדות הסטודנטים בישראל
www.nuis.co.il
תחת דף המלגות
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