
 

 

 

 המכון לחירות ואחריות של  סדנת מצטיינים בפוליטיקה יישומית  -קול קורא 

 על המכון לחירות ואחריות

הו ואחריות  לחירות  בפוליטיקה  המכון  ותהליכים  מגמות  לחקר  משמעותית  אקדמית  במה  המהווה  בינתחומי  מחקר  מכון  א 

 לחיזוק הערכים, המוסדות, והתהליכים הנחוצים להבטחת קיומה של דמוקרטיה ליברלית בישראל. הפועלהישראלית 

 ה סדנה תיאור 

ו מכלל בתי הספר בקמפוס    סטודנטיות סדנת המצטיינים של המכון לחירות ואחריות מציעה לקבוצה נבחרת של סטודנטים 
לתהליכי שינוי ם  את משתתפיה לעשיה פוליטית ולהניע   תכנית ייחודית, המשלבת בין תאוריה ופרקטיקה, אשר נועדה לחשוף

 משמעותיים. 
הסדנ  הרשויות    הבמהלך  עבודת  ואת  הממשלה  עבודת  את  גווניה,  כל  על  הפרלמנטרית  העבודה  את  הסטודנטים/ות  יכירו 

בישראל    ההסדנ   המקומיות. הפוליטית  המציאות  לניתוח  שונות  מבט  נקודות  ותמפה  )מוסדות    –תציג  המדינה המוסדית 

והא והאזרחיפורמליים(,  -הפורמליים  שינוי(  כסוכני  )פוליטיקאים  )חהפוליטית  אזרחית(  ת  כלים ברה  לסטודנטים/ות  ותקנה 

 לקידום נושאים בוערים בפוליטיקה הישראלית. 

 .יחסי דת ומדינהו תחומי המחקר שלה כוללים פוליטיקה השוואתית, מנהל ציבורינדיר ש-ד"ר ניוה גולן האת הסדנ תוביל 

כל סטודנט/ית ת/יגיש תוצר אשר יופנה ובסופה    נ"ז )ציון סופי בקורס עובר/לא עובר(  2הסדנה מהווה קורס שנתי שערכו  

 .למקבלי ומקבלות החלטות בשירות הציבורי

 הסדנפגשי ה מ

יכללו    ההסדנ  גורמים בעשיה הפוליטית. המפגשים  ומפגשים עם  חוץ  פעילות  קבוצתית,  פעילות  תאורטית,  פעילות  תשלב 

יומיים במוסדות שלטון. במהלך המפגשים יועשרו הסטודנטים/ות  -חד פעילות בקמפוס אוניברסיטת רייכמן, מפגשי ערב וסיורים  

לקדם   כיצד  וילמדו  בישראל  הפוליטי  בתחום  המומחים  מטובי  ומקצועיות  אקדמיות  הפוליטית    מדיניות בהרצאות  במערכת 

 הישראלית. 

 שנה אקדמית )סמסטר א' וב'(.לאורך מידי שבועיים כמפגשי הסדנה יתקיימו 
ריטריט    2022  ספטמברחודש  במהלך   ב  בןיתקיים  יעברו  יומיים  ופעילויות מהלכו  העשרה  הרצאות  סדנאות,  הסדנה  חברי 

 לאורך השנה. קדם יקבע נושא החקר שהסדנה ת וחברתיות 

 היא חובה.)והריטריט(  הסדנהנוכחות בכל פעילויות ה

 סטודנטים/ות נבחרים/ות יוכלו לקחת חלק בפעילות הסדנה לשנה נוספת.  

 אופן הגשת המועמדות 

ממוצע הציונים  אשר    באוניברסיטת רייכמן  בתי הספרכלל  מלתואר ראשון ושני  סטודנטים/ות  מוזמנים להגיש מועמדות לסדנה  

 יכולות, כישורים ורצון להובלת תהליכי שינוי משמעותיים במוסדות שלטון.  ות /בעליוהם  ומעלה 88הוא  ן/שלהם 

 המסמכים להלן:הגשת מועמדות תכלול את הצגת 

 קורות חיים עדכניים, כולל מסלול הלימודים .1
 רשומות ציונים רשמיות .2
 )או פרטי קשר של מרצה שיכול/ה להתייחס ליכולות המועמד/ת(   מכתב המלצה ממרצה בתואר .3
 ה הצהרת מחויבות להשתתף בכל פעילויות הסדנ הכולל   פרוט באורך עמוד מדוע מבקש/ת להתקבל לסדנה .4

 

 . 5/2022/31לא יאוחר מיום עד  https://forms.gle/Sroh2RUtchPRyVRk9להגיש בלינק:  את המסמכים יש
 .הבדרישות יעברו ראיון אישי עם הסגל האקדמי המוביל את הסדנסטודנטים/ות שיעמדו 

 . מוגבל הבסדנ  מספר המקומות 
רק באמצעות מנהל    הסדנ יוכל להירשם לת/דיפלומטיה ואסטרטגיה    ,לומד/ת בבית ספר לאודר לממשל  ה/סטודנט/ית שאינו

 סטודנטים ובאישור בית הספר.

https://forms.gle/Sroh2RUtchPRyVRk9

