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תוכנית למנהיגות
אינטלקטואלית צעירה
"מסעות דעת"
היא תוכנית מנהיגות
אינטלקטואלית ייחודית ללימודים
בתחומי הרוח והחברה ,המבקשת לטפח בקרב
קבוצה נבחרת של סטודנטיות וסטודנטים
כישורי התבוננות ויכולת ניתוח של
שאלות עומק רעיוניות ופילוסופיות
בהקשר של בעיות השעה בארץ
ובעולם ,ולחבר בין שאלות
אלו ובין המציאות
החברתית
והפוליטית

מכון ון ליר בירושלים
והאוניברסיטה העברית בירושלים

לאן מועדות פניה של החברה בישראל? ומה מקומן של שאלות גדולות על צדק
חברתי ,על גלובליזציה ועל לאומיות בעיצובה? מדוע הדת הולכת ומתחזקת ברחבי
העולם ומה יעלה בגורלו של החילון? כיצד משפיעות הכלכלה והטכנולוגיות החדשות על
היחסים הבין-אישיים ועל חיי היומיום? מה מקומן של התרבות והאמנות בחיי הפרט והציבור? אם
שאלות כגון אלה מעסיקות אתכן ואתכם ,ואם ברצונכם לחברן לנושאים של אחריות אישית ולמקומכם
בחברה ובעולם ולפתח את הקול האישי שלכם" ,מסעות דעת" נועדה לכם.
התוכנית מיועדת לקבוצה קטנה ואיכותית של צעירות וצעירים בעלי סקרנות אינטלקטואלית
ויכולת לימוד גבוהה ,העומדים להתחיל את לימודיהם לתואר ראשון באוניברסיטה העברית
בירושלים בשנת תשפ"ג ,בכל תחומי הידע.

עמיתי התוכנית מגיעים מכל גוני החברה בישראל – יהודים וערבים ,חרדים ,דתיים ושאינם דתיים,
מהמרכז ומהפריפריה .התוכנית מעודדת חשיבה לא שגרתית ,מורכבת וביקורתית ,ובזכות ההרכב
החברתי הרבגוני שלה היא מקדמת נקודות מבט רחבות וחדשניות על סוגיות עכשוויות מורכבות.
התוכנית תתקיים בקיץ שלפני תחילת שנת הלימודים האקדמית תשפ"ג וירצו בה בכירי החוקרים
בתחומים הרלוונטיים .הלימודים יתקיימו במכון ון ליר בירושלים במשך חמישה שבועות רצופים,
בתאריכים  ,15.9.2022–14.8.2022ולאחריהם יתקיימו מפגשי המשך אחת לחודש ,עד ליוני  .2023תוכנית
הלימודים כוללת סמינרים ,הרצאות ותרגולים ,לצד סיורים ,סדנאות כתיבה ויצירה ,אירועי תרבות
ופעילויות חברתיות .מקום נכבד מוקצה בה לדיונים ולהעשרה הדדית של המשתתפים.
יפתחו המשתתפים פרויקטים אישיים
מסע אישי :במהלך לימודי הקיץ ובמפגשי ההמשך החודשיים ַ
של מחקר ושל עשייה חברתית ותרבותית ,בליווי צמוד ומתמשך של צוות התוכנית.
עמיתי התוכנית יזכו במלגת לימודים באוניברסיטה העברית בירושלים בסכום של  5,000ש"ח .כמו
כן ,העמיתים יקבלו בעבורה עד  4נ"ז ,בכפוף למילוי כל מטלות התוכנית .בתקופת לימודי הקיץ
יתגוררו העמיתים יחד במתחם ייעודי במעונות האוניברסיטה .ההשתתפות בתוכנית אינה כרוכה
בתשלום.
צעירות וצעירים בעלי סקרנות אינטלקטואלית ויכולת לימוד
גבוהה ,שנרשמו לתואר הראשון באוניברסיטה העברית
בירושלים בשנת תשפ"ג ,בכל תחומי הידע ,מוזמנים להגיש
את מועמדותם לתוכנית .לא נדרש ידע קודם ,אך נדרשות
מחויבות ,רצינות והתמדה.

לשם הגשת המועמדות
יש לשלוח את המסמכים שלהלן,
בקובץ  Wordאחד:
•עמוד פותח ובו שם המועמד או המועמדת ותמונת פנים
•קורות חיים ופרטי התקשרות
•מסמך המספר על עצמך ועל תחומי העניין שלך,
והמפרט מדוע ברצונך להשתתף בתוכנית (עד  700מילה)
•פירוט החוגים שנרשמת אליהם ואישור הרשמה
לשנה"ל תשפ"ג

את הקובץ ובו
המסמכים הנדרשים
יש לשלוח לדוא"ל

journeys@vanleer.org.il
עד לתאריך 15.6.22
תהליך המיון עשוי לכלול ריאיון אישי
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