
 

 

 מרתון כתיבה
בשיתוף עם  העברית בפקולטה למד' החברה באוני' תכנית הדוקטורנטיםל

 קהילת החוקרים בירושלים מבית 'רוח חדשה'
  

  ?למה
  

חוקר באקדמיה נדרש לשעות מרובות של עבודה יחידנית מול המחשב. פרקטיקה 

זו מזמנת אתגרים רבים שמעוררים תחושות של תסכול, דחיינות וחוסר מיקוד. 

בנוסף, סביבת העבודה המודרנית מלאה בהסחות שמרחיקות את האקדמאי הצעיר 

הילתיות ולסביבות מיעדיו. במקביל, אנו עדים לכמיהה הולכת וגוברת למסגרות ק

 עבודה משותפות שיהוו אלטרנטיבה לבדידות המסכים.

  

 ?מה
  

מתוך כך, פיתחנו מודל הנענה לאתגרים הללו ויכול להם. בפשטות אנחנו קוראים 

לשיטה הזו: "לעבוד לבד ביחד". אנחנו מציעים יום מרוכז המניח את התשתית 

 לעבודה אישית ויעילה לצד מחויבות הדדית. 

מרחב עבודה משותף. הם יגיעו מוכנים עם ב החוקריםבמהלך היום יתכנסו 

יעדיהם האישיים, אותם הם ישתפו תחילה בקבוצות. לאחר קבלת פידבק מן 

תוצענה גם  ההעמיתים, יתקיימו סבבי כתיבה מרוכזים ב׳אווירת מרתון׳. להעשר

כלים מקצועיים או סדנאות גוף להפוגה מן  סדנאות אופציונליות, בהן ינתנו

הכתיבה . יחד עם זאת, הדגש והייחוד של מרתון הכתיבה הוא לא ברכישת ידע 

אלא בעשייה ובהתמודדות עם החלקים הקשים בתהליך הכתיבה, מתוך יצירת 

 המחויבות הקבוצתית. 

   

 מה בדיוק?
 . נקודת יציאה אחה"צ)יש אפשרות ל(שעות.  10-נפרש על יום שלם של כ המרתון

 

 :לוח זמנים לדוגמא

  התכנסות  - 9:00



 

 היכרותפתיחה: הצגת המרתון, סבב  -9:15

 יעדיםחלוקה לקבוצות - 9:45

 כתיבה מושב -10:15

 הפסקה - 12:00

 תכנון לו"ז כתיבה חודשי (אופציונלי)או: סדנת  כתיבה מושב– 12:15

 ארוחת צהריים -14:30

 כתיבה מושב - 15:00

 / פילטיס יוגה -סדנת רשות 15:50-15:00 או:

 הפסקה - 16:45

  כתיבה אחרון  מושב – 17:00

 סבב פידבק וסיכום 19:00 – 18:30

 יתכנו שינויים בלוח הזמנים •
 

 מי המנחים?
 אוסטינסקי גיא

המייצרת סביבה מבית עמותת 'רוח חדשה',  בירושלים החוקרים קהילת מנהל

חברתית תומכת ומפרה למחקר, לפיתוח מקצועי ולשיפור מעמד החוקר הצעיר 

 תרבות בלימודי מאסטר תואר בוגר .קבוצות ובהנחיית בכתיבה עוסקבירושלים. 

 יוזמות ובליווי בפיתוח ,השלישי במגזר נרחב ניסיון בעל .העברית באוניברסיטה

 .הארץ ברחבי חברתיות

 

 אלמוג תמר

 תחום של יישומי במחקר רקע בעלתחברתית של נשים, למען נשים.  יזמות חוקרת

 .העברית באוניברסיטה בינלאומי בפיתוח מאסטר תואר בוגרת .בישראל התעסוקה

בשנים  .שינוי חברתי תהליכי ובהובלת פורמלי בלתי בחינוך נרחב ניסיון בעלת

 ולהגבירהאחרונות עוסקת בשאלה, כיצד ניתן לסייע ליוצרים לעבוד יחד 

 .יעילותם

 

תכנית רכזת לפנות לליאת ונטורה, נא הרשמה לשני המרתונים בסמסטר א' ל
 הדוקטורנטים.



 

 
 :לפרטים נוספים וליצירת קשר

 
 052-2245372 -גיא

spirit.org.il-guy@new 
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