מיזם  929מעוניין להציע מענק חד פעמי בגובה  ₪ 3,000לסטודנטים להוראת מקצועות מדעי
הרוח (בכלל זה מקרא) ,או סטודנטים למקרא במוסדות אקדמיים ,שיקימו וינחו קבוצת לימוד תנך
לפי שיטת  ,929במהלך שנת הלימודים (עפ"י הוראות משרד הבריאות).
מיזם  929פועל לייצר שפה של ריבוי קולות ודעות בחברה הישראלית ,על ידי קריאה משותפת
וחיבור מחדש לתנך.
הסטודנטים שייבחרו ישמשו כמנחי קבוצה ללימוד פרקי התנך ,לפי קצב  929וברוח המיזם ,כולל
פרשנות מסורתית ומודרנית ,הקשרים אקטואליים ותרבותיים.
מיזם  929יכשיר את הסטודנטים לקראת פתיחת הקבוצה וילווה אותם מעת לעת בתחום ההנחיה
ובתחום המקרא ,כולל חלוקת חומרי לימוד רלוונטיים.
מי זכאי לקבלת המענק?
סטודנטים להוראת מדעי הרוח (ובכלל זה מקרא) ו/או סטודנטים למקרא ,שנה ב' ומעלה ,אשר
יגישו מועמדות ,יקבלו אישור ממרצה רלוונטי ויחתמו על תקנון התכנית.

הפעילות תכלול:


הקמת קבוצת לומדים הומוגנית של  10משתתפים לפחות .הלומדים יכולים להיות
סטודנטים עמיתים ,מבוגרים מסביבת המגורים או העבודה ,חברים ,במסגרת חוג ,מתנ"ס,
התארגנות קהילתית וכו ,כל עוד מדובר בבוגרים מעל גיל  18המגיעים בהסכמה.



הפעלת המפגשים  -סדרה של  15מפגשים סדירים בני שעה ,אחת לשבוע ,במוסד האקדמי
או מחוצה לו או בלימוד מרחוק -דרך  .ZOOMסדרת המפגשים תסתיים לכל המאוחר עד
.30.3.2021



אחריות לתוכן המפגשים  -לימוד פרקי התנך לפי קצב  929וברוח המיזם.



השתתפות בפעילות הכנה שתועבר על ידי צוות  – 929מפגש הכרות פנים אל פנים:
מפגשי לימוד סינכרוניים אחת לחודש דרך ה.ZOOM



דיווח רציף על הפעילות ותכניה לצוות ( 929רעות פוקס  )ReutF@929.org.ilבאמצעות
דוחות ביצוע קבועים.



עדכון המנהלה ורעות מ 929-על סיום מפגשי הלימוד.

ממספר המקומות הינו מוגבל.
סטודנטים המעוניינים להשתתף בתכנית ייגשו ל__________ לקבלת טפסים רלוונטיים.
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נספח ד' :תקנון התכנית לסטודנטים

סטודנטים אשר ייבחרו לקבלת המלגה יחויבו לעמוד בסעיפי תקנון זה:


הקמת קבוצת לומדים הומוגנית של  10משתתפים לפחות .הלומדים יכולים להיות
סטודנטים עמיתים ,מבוגרים מסביבת המגורים או העבודה ,חברים ,במסגרת חוג ,מתנ"ס,
התארגנות קהילתית וכו ,כל עוד מדובר בבוגרים מעל גיל  18המגיעים בהסכמה.



הפעלת המפגשים  -סדרה של  15מפגשים סדירים בני שעה ,אחת לשבוע או אחת
לשבועיים ,במוסד האקדמי או מחוצה לו או בלימוד מרחוק -דרך  .ZOOMסדרת המפגשים
תסתיים לכל המאוחר עד 30.3.2021



אחריות לתוכן המפגשים  -לימוד פרקי התנך לפי קצב  929וברוח המיזם.



השתתפות בפעילות הכנה שתועבר על ידי צוות  929ב –ZOOMמפגש של כ 5-שעות,
שיכלול היכרות עם המיזם והאתר ,דרך ה.ZOOM



העברת רשימה שמית הכוללת גם מספרי טלפון של משתתפי הקבוצה לרעות פוקס מ929-
( .)ReutF@929.org.ilמעת לעת ייצור צוות  929קשר עם משתתפי הקבוצה לקבלת
משוב.



דיווח רציף לרעות פוקס על הפעילות ותכניה ,באמצעות דוחות ביצוע קבועים.



עדכון המנהלה ורעות מ 929-על סיום מפגשי הלימוד בקבוצה.

אני מאשר/ת כי קראתי את סעיפי התקנון ומתחייב/ת למלא אחריהם במידה ואבחר להשתתף
בתכנית המלגות של מיזם .929

שם מלא____________________________________ :
מוסד לימוד_________________________________:
חוג________________________________________:
שנת לימודים_______________________________ :
חתימה____________________________________ :
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