
 
 

 
 

 "בספורט למען השלום וסטודנטיות סטודנטים"יות לפרויקט /םמלגה לסטודנטי -קול קורא

 
ות י/םמזמין סטודנטי ,הארצית והסטודנטיות בשיתוף התאחדות הסטודנטים, "מרכז פרס לשלום"

 USAID -ו  Laureusהקרנות בשיתוף באמצעות ספורטלקחת חלק בתוכנית מנהיגות 

 
, יישוב סכסוכים, בפרויקט ייהנו מתוכנית העשרה הכוללת תכני מנהיגות ישתתפויות ש/יםהסטודנט

ות במסגרת פרויקט /יםוכן התנסות בהדרכה וליווי קבוצות ילד, פלסטיני-ישראלי, ערבי -יהודידיאלוג 
 חינוך לשלום באמצעות כדורגל

 
 נשיאהפוליטית על ידי -עצמאית וא, כעמותה ללא מטרות רווח 6991נוסד בשנת  מרכז פרס לשלום: רקע על העמותה

מדינת ישראל וחתן פרס נובל לשלום שמעון פרס במטרה להעצים את האוכלוסיות באזור ולעודדם לקחת חלק  התשיעי של

פועל המרכז מתוך האמונה באנשים וביכולת שלהם להוביל לשינוי משמעותי אשר ישרת , מאז. פעיל בבניית השלום ויישומו

, רפואה: כיום פועל המרכז בשלושה תחומים עיקריים .של תושבי המזרח התיכון כולום ומות והצרכיהחל, את הכמיהות

 .ועסקים וסביבה( תרבות ואמנות, טכנולוגיה, באמצעות ספורט)שלום חינוך ל

ללא , 6161דצמבר  -הפרויקט יתקיים בין החודשים ינואר  :"בספורט למען השלום וסטודנטיות סטודנטים"פרויקט 

הסטודנטים והסטודנטיות , בחלקה השני. דיאלוג והכשרה, חלקה הראשון של התוכנית יוקדש להיכרות. חודשי הקיץ

התוכנית תאפשר למשתתפיה להכיר . יתכננו ויוציאו לפועל פרויקט חינוך לשלום באמצעות ספורט בבתי ספר ברחבי הארץ

הכלים  אתכך יקבלו . תיאורטית ומעשית כאחד, קיום ומעורבות חברתית -תוכן של דולו את אלו ולעסוק בתחומי א

 .להתחזק כשגרירים ושגרירות של שינוי חברתי ושוויון

 

 תנאים לקבלת המלגה

 7102לימודיהם לא לפני ינואר את אשר צפויים לסיים , שני/ ות לתואר ראשוןי/םסטודנטי.  

  יתרון -ספורטניסיון מתחום ה. פות בפרויקטים חינוכייםבהדרכה או השתתניסיון . 

 יתרון -ניסיון בהדרכה או השתתפות בפרויקטים של חיים משותפים. 

 צוותיכולת עבודה ב 

 השתתפות בכלל הסדנאות ותוכניות העשרה:  

 6161פברואר ; (יומיים)סמינר דיאלוג והכשרה  -

 6161אפריל  -מרץ ; (ימים מלאים)שלושה מפגשי הכשרה  -

 (6161יולי  -אפריל פעילויות במהלך חודשים  1-כ) בבתי ספרפעילויות תכנון וביצוע  -

 6161דצמבר  –ספטמבר ; מפגשי סיכום פרויקט -

 שעות פעילות לאורך שנה 11-המלגה תינתן בעבור השתתפות ב . 

 שעות 611 במלגה שלת לתוכנית /יבחר גם רכז/ות ת/יםמבין המועמד . 

  11,,6המלגה גובה ₪. 
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