
“תקווה ישראלית “ כסדר ישראלי חדש

“תקווה ישראלית” הינו חזון ותכנית פעולה ל”סדר ישראלי חדש” שיזם נשיא המדינה מר ראובן )רובי( ריבלין. חזון זה נוצר מתוך המציאות הישראלית המשתנה. כיום, 
המציאות הדמוגרפית בחברה הישראלית מורכבת מארבעה “שבטים” עיקריים, המתקרבים זה לזה בגודלם: יהודי חילוני, דתי לאומי, חרדי וערבי. עם זאת, לא כל השבטים 
מרגישים שותפים במרקם החיים החברתיים. יתר על כן, החברה הישראלית הפכה לחברה מפולגת שבה נחלש השיח המכבד. האקדמיה מהווה מרחב חברתי ותרבותי אליו 
מתנקזות קבוצות מגוונות בחברה הישראלית. צומת מפגש זה, מהווה הזדמנות לפיתוח הון אנושי איכותי ולהיכרות ושיח מחודש על בסיס של כבוד, סובלנות ושיתוף מתוך 

מגמה לייצר תשתיות בהוויה ובעשייה של החברה הישראלית שכל חלקיה שותפים לה  בהרגשה, בחזון ובעשייה. 

תקווה ישראלית באוניברסיטת בר אילן: מסורת ומודרנה

אוניברסיטת בר אילן נענתה לקריאת נשיא המדינה מר רובי ריבלין ויו”ר הות”ת פרופ’ יפה זילברשץ, להצטרף ל’תקווה ישראלית באקדמיה’. אך טבעי שאוניברסיטת בר אילן שחרתה 
על דגלה את חשיבות הדיאלוג בין המורשת היהודית לבין הערכים החברתיים והדמוקרטיים המודרניים, תענה לקריאה התואמת את ערכיה וחזונה. ברוח זו אנו חותרים ליצירת אווירה 
אקדמית וחברתית בקמפוס שתעצים את משקלן של קבוצות תרבותיות שונות בחברה הישראלית ואת קולן הייחודי, כחלק מפסיפס מגוון ועשיר.  בדור האחרון שינתה אוניברסיטת בר 
אילן את פניה והפכה להיות יותר מגוונית בהרכב אוכלוסייתה. עם זאת, הגרעין המקורי, היהודי הדתי, עדיין בעל משקל משמעותי בזהותה של האוניברסיטה. ערך ייחודי לאוניברסיטת בר 
אילן בהיבט הרב תרבותי יכול להיות דווקא בשל היותה אוניברסיטה בעלת מאפיינים דתיים, המשלבים מסורת ומודרנה. פרס “התקווה הטובה” המוצע בחסות ההנהלה הבכירה: הרקטור 

והמנכ”ל מבטא את החשיבות שרואה המוסד “בתקווה ישראלית” ומהווה צעד להטמעתו בבר אילן. כל הזוכים יקבלו תעודות הוקרה מהנ”ל. 

גובה הפרס: 

  פרס ראשון: 10,000 ₪.      פרס שני: 5,000 ₪.      פרס שלישי: “תעודת הוקרה מהרקטור והמנכ”ל.

רשאים להגיש מועמדות

יחיד, או קבוצה הפועלים באוניברסיטת בר אילן באחת מהקבוצות הבאות: סגל אקדמי )לכל דרגותיו( סגל מנהלי או סטודנטים. 

הפעילות המתאימה לפרס

פעילות אקדמית, מחקרית, חברתית או ציבורית בנושא או בתחום התורמים לקידום מימוש חזון “התקווה הישראלית”: לייצוג ראוי של ארבעת השבטים בחברה הישראלית ולקירוב 
לבבות ויצירת שותפויות ביניהם. בכלל זה, תינתן עדיפות לפעילות באחת ממישורי הישום הבאים:

∑ הקמפוס כזירת מפגש משתף: יצירת מפגשים משמעותיים בין קבוצות אוכלוסייה שונות דרך פעילות שוטפת או ייחודית על בסיס עניין משותף. )לדוגמה: קבוצות 	
קריאה משותפות, קבוצות ספורט, קבוצות למידה והכל על בסיס של גיוון ושיתוף(

∑ תכניות לימוד: פיתוח קורסים אקדמיים או קבוצות למידה חוץ אקדמיות המשקפים מגוון קולות בחברה.	
∑ סטודנטים: הפעלת תכניות ייעודיות המסייעות לסטודנטים מרקע ישראלי מגוון. )לדוגמה: ארגון קבוצתי או אישי לתמיכה אקדמית או חברתית, תגבורי שפה, שיעורי 	

עזר פרטיים וקבוצתיים וכד’(
∑ האקדמיה כחוליה מקשרת לשוק העבודה: עזרה מובנית לחיפוש עבודה עבור קבוצות מגוונות, הזדמנות לרכישת ניסיון תעסוקתי במסגרת הלימודים ובפרט בקרב 	

ערבים וחרדים.
∑ האקדמיה כסביבת עבודה מגוונת: מאמץ פרואקטיבי לאיתור, עידוד וליווי של עובדים בכל הדרגים, מרקע ישראלי מגוון.	
∑ קשרי אקדמיה קהילה: אימוץ קהילות מגוונות בסביבת בר אילן. )לדוגמה: חוגים לנוער, העברת שיעורים/הרצאות העמותות הפועלות הסמוך לבר אילן וכד’(	
∑ הערכה ומדידה: הערכה ומדידה של החוויה הסטודנטיאלית וחווית העובדים במוסד. )לדוגמה: חיבור וניתוח שאלונים וסקרים בנושאים הנ”ל המועברים לקבוצות מיקוד( 	

בחינת הבקשות 

וועדה ברשות דיקן הסטודנטים, יו”ר וממונה ‘תקווה ישראלית’ באוניברסיטה, המורכבת מאנשי מינהל ואקדמיה, תבחן את המועמדים ותכריז על הזוכה/ים. הוועדה תבחן 
את הבקשות שתוגשנה אליה. בבחינת הבקשות תתחשב הוועדה בין היתר, בנושא הפעילות, במקוריותה, באיכותה ובהיקף ההשפעה שלה. הוועדה תהיה רשאית על פי 

שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט:
לזמן אליה את המועמדים או חלקם לשם הצגת מועמדותם או לשם קבלת פרטים נוספים לצורך בחינת המועמדות. 1
לקבוע את גובה הפרס ו/או לפצל את הפרס בין כמה זוכים או לא להעניק פרס.  . 2

מובהר בזאת, כי הוועדה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי ו/או לתת פרס כלשהו, וכן כי הוועדה לא תישא בהוצאות הכרוכות בהגשת ההצעות, לרבות הוצאות נסיעה, 
הדפסה, עריכה, הפקה או כל הוצאה אחרת, בין אם קיבלה את ההצעה ובין אם לא. 

הפרס יוענק באירוע שיתקיים באוניברסיטה ויכלול בין השאר הרצאת מפתח בנושא המייצג את רוח החזון ומימושו.

קול קורא להגשת מועמדות לפרס לפעילות אקדמית או חברתית ברוח "תקווה ישראלית באקדמיה".

בהצלחה,
פרופ’ מירי פאוסט, רקטור.  ׀  מר זוהר ינון, מנכ”ל.  ׀  פרופ’ מיכל אלברשטין, יו”ר תקווה ישראלית באקדמיה.   

ד”ר ליאת פרידגוט נצר, ממונה תקווה ישראלית באקדמיה.

פרס "התקווה הטובה" 
בחסות הרקטור והמנכ”ל

liatne1@gmail.com      :מועמדויות יש להגיש עד לתאריך 1.1.2019 לידי ד”ר ליאת פרידגוט נצר באמצעות מייל
                     שאלות ובקשת הבהרות ניתן לשלוח אף הן למייל שלעיל עד למועד ההגשה. 


