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 2023/2024סילקה טמפל  םשל ע מענקי המחקר תכנית

 ערכים במדיניות הביטחון 

 מכוח צבאי ועד למדיניות חוץ פמיניסטית 

 

 סילקה טמפל על שם   מענקי המחקר תכנית 

לזכרה    ישראל-גרמניההעתיד  פורום  קרן  על      על ידי,  2019נוסדה בשנת  טמפל  סילקה    על שם  מענקי המחקר תכנית

פורום  חברת מועצת חבר הנאמנים של קרן    ה שהיית,  יוצאת הדופן, עיתונאית ואישיות  (1963-2017) ,  של סילקה טמפל

אמריקני    העתיד. היהודי  הועד  הארגונים:  עם  ",  אילן-בר  אוניברסיטת(,  AJC)ברלין  בשיתוף   Internationaleהמגזין 

Politik( "IP  ,)Women in International Security Deutschland e.V. (WIIS.de),  מענקי  עניקה קרן פורום העתיד  מ

 .וישראל מגרמניה, לצעירים למענק אירו 3,000של  בסכום, מחקר

 

 את מי אנחנו מחפשים? 

,  אנשי ונשות תקשורתעיתונאים ועיתונאיות,   ןהמפגישה ביהינה תוכנית  טמפלסילקה על שם  מענקי המחקר תכנית

  ועל יחסילכתוב על נושאי מדיניות חוץ בכלל, נלהבים ש , צעיריםואקדמאיות  אנשי ונשות מקצוע צעירים, אקדמאים

 . 40  לגיל  עד םמועמדיל דתעתוכנית מיוה. גרמניה בפרט-ישראל

ל מר בעהצעה למחקר, שתבוא לידי ביטוי במא להגיש  בחום אותך  מזמינים הנ"ל, אנחנו  רלתיאואם את/ה מתאים/ה  

תיאורטיים בלבד. אנו  מאמרים  (, על פני Think&Do Texts) עשייהשל חשיבה ועדיפות תינתן לטקסטים . משמעות

ל  ע מתוכננת סידרה של פודקאסטים שתתבססבנוסף  לעתיד טוב יותר. יובילו ש  זמות ווימחפשים אחר רעיונות 

 המחקרים.

",  Internationale Politikליחסים בינלאומיים: " מוערךשל המגזין הגרמני ה תמיוחד מהדורההמאמרים יפורסמו ב

 . גרמניתה אנגלית או ה ב בשפהיכול להיכת מאמרה . באנגלית ובגרמנית

 

   הנבחרהנושא 

  .2022בשנת  המתקפה הרוסית על אוקראינה תרחבותעם ה  לכל המאוחר תערערוה  מערכי הכוחות הבינלאומיים

עם זאת, השאלות מה כוללת מדיניות  בשיח הציבורי. יותר ושוב   נוכחות ניתשאלות בנוגע לביטחון ומדיניות ביטחו

, שלא רק אינטרסים    עולות הדרישות . שוב ושובבמחלוקת ותשנוילעתים קרובות  הן הביטחון וכיצד יש לעצב אותה  

וערכים חיוניים לחברות דמוקרטיות. אלה כוללים   האנושי, אלא גם הביטחון מוגנים ומובטחים יהיווצבאיים לאומיים 

  ,מדיניות חוץ וביטחון ערכיתמדינות זאת מכונה  .שולייםחוק, זכויות אדם והגנה על קבוצות  הלמשל, דמוקרטיה, שלטון 

בהבנה הצבאית של ביטחון   מטילה ספקמדיניות החוץ הפמיניסטית  .מדיניות חוץ פמיניסטיתכאשר דוגמה לכך היא 

שוויון מגדרי כללי כמעט בכל תחומי מדיניות  -ועומדת בדרישה למדיניות חוץ הוגנת ושלווה יותר וכן לביקורת על אי

להם  קווים מנחים מש במקביל משרד החוץ הפדרלי והמשרד הפדרלי לפיתוח ושיתוף פעולה הציגו לאחרונה  הביטחון.

  בנושא מדיניות חוץ וביטחון פמיניסטית. בכך מצטרפת גרמניה למדינות כמו קנדה, צרפת, לוקסמבורג, מקסיקו ולוב,

   למדיניות חוץ פמיניסטית.הן  שהתחייבו גם

בראש סדר העדיפויות של מדיניות  . רכית או פמיניסטיתעלקראת מדיניות חוץ וביטחון  ניתן לראות מפנה  בישראל טרם 

שהם כמעט באופן  אקוטיים וקיומיים,  ,הביטחון הישראלית עומדת ההגנה על מדינת ישראל מפני איומים חיצוניים

בעוד שיותר ויותר מדינות מאמצות רעיונות של מדיניות חוץ וביטחון ערכית כמו מדיניות חוץ   מוחלט צבאיים. 

 יותר של ביטחון.פמיניסטית, ממשלת נתניהו החדשה דוגלת בהבנה צבאית חזקה אף 



הללו   והגישות  ההתפתחויות נצל את מעוניינת לזאת,  סילקה טמפל לשנהמענקי המחקר על שם  תכנית 

 מנקודות מבט שונות.  הערכים והעקרונות הקשורים למדיניות הבטחון  להאיר ולהדגיש את כהזדמנות

 

 

אלות מנחות בנושא בהגשת המועמדות ש   

 1. אילו ערכים שולטים היום במדיניות הבטחון הגרמנית ו/או הישראלית? אל אילו ערכים מתייחסת מדיניות הבטחון? 

 2. מהם הרצוי והמצוי במדיניות הבטחון בגרמניה ובישראל? באמצעות אילו יוזמות קונקרטיות ניתן להדגים  זאת? 

 3. אילו השלכות עשויות להיות לתפיסות בטחון מגוונות יותר עבור אתגרים גלובליים נפוצים ? 

 4. אילו תפיסות חברתיות ניצבות מאחורי עיצוב מדיניות הבטחון? 

 

 פרטי התכנית 

אירו. הסיוע נועד   3,000בגובה תמיכה כספית   ות/הנבחרים  עמיתים/ותתכנית סילקה טמפל מעניקה ל  ▪

 . יםר מעמיקקמרחב לפיתוח רעיונות ומחלאפשר 

אך   ותשקלנה, בברכה נהתקבלת  עודדיגיטלית ו ערוכה, ת, פודקאסטסרטוןהצעות ל -  שידור פורמט להצעות  ▪

  ". Internationale Politikמאמר למהדורה המודפסת של המגזין " כתיבתהדרישה ל את  פנהלא תחלהן 

 אירו.  500סיוע נוסף בסך  נתןי של טקסט ופורמט שידור עבור הצעה משולבת 

  פורמטו או טקסט ו ביחד טקסטשיכתבו ויגישני כותבים לכך ש  אפשרות פתוחים ל  אנו :כתיבה משותפת  ▪

  יחלקו אתעם שני קבצי קורות חיים. הכותבים  שה אחת קכב, יש להגיש את המועמדות במקרה כזהשידור. 

 .  בשמחה גם הן ת של כותב או כותבת אחת יתקבלויאירו. מועמדו 3,000המענק בסך  סכום 

אירועים  שלה ובכללם   מתחייבים לעמוד בכללי התכנית ובלוח הזמנים שיתקבלו לתכנית  ות/מועמדיםה ▪

 שתפי הפעולה.הארגונים מ פורום העתיד וקרן  המתוכננים על ידי 

           לפני ההגשה תתקיימנה סדנאות הכנה. .  2024  פברוארל  26 -הינו הלהגשת הטקסט  הסופי המועד  ▪

על ידי   ימומנו גינוב הוצאות הנסיעה והשהותו 2024יוני בחודש  תקיים בברליןכנס הסיום של התוכנית י

 . התכנית מארגני

 

 הגשת מועמדות 

 הכינו את המסמכים הבאים:   אנאכדי להגיש מועמדות, ב

 קורות חיים ▪

 . מסביר מדוע לדעתכם אתם מתאימים לקחת חלק בתכניתה מכתב מוטיבציה ▪

   .(שלמעלה מנחות שאלות ההמ להיבט אחד לפחות אנא התייחסו ) ,מתווה הפרויקט המתוכנן ▪

 דפים לכל היותר.   2להיות באורך של  המתווה על 

 ומדוע? ממליצים  איזו יצירה ספרותית אתם על  במובן זה מעניין אותנוסילקה טמפל הייתה קוראת נלהבת.  ▪

 

 כתובת: במייל בלבד ל, 2023באפריל    23 ה עד  באנגלית או בגרמנית , מסמכי המועמדותאנא שלחו את 

fellowship@dizf.de 

והקובץ השני  ם הקובץ ראשון צריך לכלול את קורות החיי .נפרדים PDFבשני קבצי המועמדות אנא הגישו את מסמכי 

 הנדרשים.   מסמכים צריך לכלול את שאר ה

 fellowship@dizf.deלשאלות נוספות ניתן לפנות לאניקה פינקן, בכתובת המייל: 

 

mailto:fellowship@dizf.de
mailto:fellowship@dizf.de


דיאלוג ושיח   מקדמים. אנחנו ושיתוף פעולהעל שם סילקה טמפל דוגלת בשיווין, דמוקרטיה  מענקי המחקרתכנית 

 , שגם בעתות של חילוקי דעות, נמנע מאפליה, גזענות ואנטישמיות מכל סוג. המבוססים על כבוד הדדי

  ניתן,  כניתופרסומים קודמים במסגרת התו משנים עברו  התכנית עמיתי ועמיתות, המענקים  על תכנית  נוסףמידע 

  (dizf.de)ישראל-קרן פורום העתיד גרמניה :למצוא בקישור הבא
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