
 

 

    

 קול קורא לסטודנטים/ות  - משיח לפעולה" –דיאלוג אזרחי צדק אזרחי ו"קורס ומילגה 

 

שמחים להזמין אתכם/ן להגיש מועמדות לתכנית לשינוי חברתי"  –ועמותת "שתיל מכללת אורנים 

  .התמחות בעשייה אזרחית לשנת תשע"ז

  תיקון חברתי אשר יפעלו ל התכנית שמה לה למטרה להכשיר דור של מנהיגים/ות צעירים/ות

ומעניקה לסטודנטים ולסטודנטיות הזדמנות לרכוש ניסיון בפעילות חברתית בארגונים לא ממשלתיים 

 . וברשויות מקומיות

" משיח לפעולה :יהודי -דיאלוג אזרחי ערביאת תכנית ההתמחות מלווה קורס אקדמי שנתי בשם " 

את הקורס מנחים במשותף ד"ר דוד נצר וגב' . 10-11.30שיתקיים באורנים ביום שני בין השעות 

  .סלאמה והוא חלק מפעילות היחידה לעשייה אזרחית במכללת אורנים-קטף מוראד

נ"ז על חשבון קורס אקדמי אחר מתכנית  4-הקורס הינו קורס אקדמי המזכה את משתתפיו ב

לאחר תתקבל יהודי" -י"דיאלוג אזרחי ערבחליף איזה קורס יהסטודנט/ית. ההחלטה הלימודים של 

 . קבלת הסטודנט/ית לתכנית ואל מול תכנית הלימודים האישית שלו/ה

על הסטודנטים/ות לבחור במסלול . שני מסלוליםציעה מהצמודה לקורס "דיאלוג"  תכנית ההתמחות

  :אחד מבין השניים

שעות  8של , בהיקף "שתיל"עמותת היא תכנית של " עמיתי אברט לצדק חברתי"תכנית  :1מסלול 

שעות הכשרה). הסטודנטים/ות  20שעות של התמחות באחד הארגונים ועוד  200שבועיות (

 ₪.  9,000יקבלו מלגה בסך המשתתפים/ות בתכנית 

 המחייבתשל היחידה לעשייה אזרחית,  "שיח לפעולהמ - יהודי-דיאלוג אזרחי ערבי"תכנית   :2מסלול 

שעות  20שעות ועוד  100שינוי חברתי, בהיקף של פעילות בתוך המכללה או באחד מהארגונים ל

 ₪.  4,500הכשרה, תמורת מלגה של 

 



 

מפגשי הכשרה של שתיל המלווים את ההתמחות  2שני המסלולים להשתתף ב משתתפים בל הע

  .שעות ) 20 -(סה"כ כ

 

 , תשעה בכל מסלול. המשתתפים ייבחרו על סמך ראיון. 18-כנית מוגבל לבתמספר המשתתפים 

 הגשת מועמדותאופן 

אקדמאים להוראה  סבתוסטודנטים/ות בתכנית לה ד'-ו ג', דנטים/ות לתואר ראשון משנים ב'סטו

 . 20.10.16להירשם עד לתאריך  להגיש מועמדות לתכנית מתבקשים/ותהמעוניינים/ות 

  שימו לב:

 .14.00-ל 9.00, בין השעות 26/10/16יום רביעי, מועמדים/ות מתאימים/ות יוזמנו לראיון ב •

שישי,  יוםבתכנית יתקיים בולארגונים שהנבחרים משותף לסטודנטים/ות "יריד ארגונים"  •

ישמעו על ו ים/ות ייפגשו עם נציגי הארגוניםביריד הסטודנט . 9.00-13.00בשעות  ,4/11/16

ותנאי להשתתפות  ההגעה ליריד היא חובה ן.פקידים שניתן לעסוק בהם בכל ארגוהת

 בתכנית. 

אותו ארגון מותנית בכך שלא הייתה לסטודנט/ית מערכת יחסים מקצועית קודמת בקבלה ל •

 , במסגרת עבודה או התנדבות. ארגון

 להרשמה לחצו כאן •

  

 katefm@gmail.com דוא"ללפרטים נוספים ניתן לפנות לקטף מוראד סלאמה, ב

 הצלחה!בברכת שנה טובה ואיחולי 

 

 נשיאת מכללת אורנים –פרופ' יערה בר און      זת תכנית עמיתי אברט לצדק חברתייעל פורת, רכ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciC6H6hfYafnz9JLZHAGTv9vUUdTxf1xfTgMAgxTMc3e88Ow/viewform
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