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 כללי:

 :גובה המלגהו היקף פעילות

 שעות שנתיות 30עבור ₪  2,500 –מלגה מוקטנת 

 שעות שנתיות 50עבור ₪  4,000 –מלגה סטנדרטית 

 שעות שנתיות 60עבור ₪  6,000 –מלגה מוגדלת 

 יצוין כי לכל ארגון מוקצה סוג המלגה )מוקטנת, סטנדרטית ומוגדלת( והדבר מפורט בהמשך.

 הגשת בקשה למלגה:

 https://tinyurl.com/milgot2019בלינק:  םלהירש יש

 

 :הסטודנטים מאגודת מלגה קבלת תנאי

 .אביב-תל באוניברסיטת ה/כתלמיד רשום להיות ית/הסטודנט על •

 דייר במעונות איינשטיין או ברושים להיות ית/הסטודנט על •

 .רווחה דמי ולשלם אגודה ת/חבר להיות ית/הסטודנט על •

 .הבנה כתב על יחתום ית/סטודנט כל ההתנדבות תחילת לפני •

 .במלואן ההתנדבות שעות כל ביצוע •

 .השנה בסוף שיתקיים המלגות ולטקס העיון ימי, השיא לימי הגעה חובת •

 חודשיים תוך כך על להודיע מתחייב הוא לימודיו את מפסיק ת/והסטודנט במידה •

 .חברתית מעורבות למחלקת

 תוך כך על להודיע מתחייב הוא מפסיק/ה להתגורר במעונות ת/והסטודנט במידה •

 .חברתית מעורבות למחלקת חודשיים

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 המלגות:רשימת 

 תכלס .1

 למידה חממת -נורדאו ש"מנ .2

 הרך לגיל חוזרים -אביב תל אוניברסיטת ויצו מעון .3

 נמוך אקונומי-סוציו מרקע לילדים עזר שעורי -פוש עמותת .4

 .גן רמת -בשיראל חיים בעלי צער אגודת .5

 מדוברת ערבית קורס -ל''שק עמותת .6

 החברתית הטלוויזיה .7

 מוזיקליים חלומות -לילדינו אופק .8

 למבוגרים מסריק חברתי מרכז -הנפש לבריאות הישראלית העמותה -אנוש .9

 למטרות צמחים של ייחודי אוסף פיתוח -אביב תל אוניברסיטת של הבוטני הגן .10

 והוראה מחקר

 המלאכים פרויקט -יוזמים לאזרחים מרכז - מלי .11

 למידה חממת -רוזין ש"מנ .12

 שכונדיאל -רוזין ש"מנ .13

 אביב תל באוניברסיטת הלל .14

 לקוחות שירות נציג -TAU מועדון .15

 Gvahim גבהים עמותת .16

 ועסקית מוניציפלית זירה -ישראל ל"בינ שקיפות עמותת .17

 8200 בוגרי עמותת של החברתית התוכנית .18

 מילולים ודוחות קטלוג -סטודנטים לסרטי הבינלאומי הפסטיבל .19

 הפסטיבל שיווק -סטודנטים לסרטי הבינלאומי הפסטיבל .20

 ן"סמ גרעין .21

 לזקן עתיד -יפו א"ת הקשיש למען האגודה -קשת .22

 הפתוח החוקים הספר -ציבורי לידע הסדנא .23

 מגזין תזה .24

 ברודצקי בית קליטה מרכז .25

 הידרופונית  גינה -ירוקה מלגה .26

 לדור דור .27

 לפסגות חינוך .28

 אביב תל צפון -מוכות לנשים מקלט .29

 סיכון במצבי לנוער תקליטנים קורס -חוזר ניגון .30

 מלגאי אגודה .31

 



 
 

 

 והפרויקט: הארגון שם

 תכלס

 ומטרתו: הפרויקט תיאור

 הבאת ידע פרקטי לסטודנטים ושיתוף כלים ומיומנויות שימושיות לחיים.

 איפה:

 אביב. תל, אביב בתל ברים, אביב תל אוניברסיטת, הצפוני החוג בר

 מתי:

 תתכן עבודה עצמאית או פגישות שלא בהכרח בשעות אלה. 18:30-20:00לרוב 

 ומחויבות המלגאי/ת:תיאור התפקיד 

  ניהול והפעלה של הרצאות שמועברות ע"י סטודנטים לסטודנטים מכלל הקמפוס

 בקבוצות קטנות.

 ת פרסום ומדיה, פרסום: ברשתות החברתיות, בקמפוס ובניוזלטר./אחראי 

 התפקיד: לביצוע מומלצות תכונות/רקע

 אחראיות, יכולות בינאישיות גבוהות, סקרנות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 והפרויקט: הארגון שם

 למידה חממת -נורדאו ש"מנ

 ומטרתו: הפרויקט תיאור

 ויעילה. חדשנית למידה סביבת ויצירת הבית בשיעורי לתלמידים עזרה

 איפה:

 63 נורדאו

 מתי:

 ימי שניה עדיפות/  16:00-18:00 בין רביעי ימי עליונה עדיפות: למידה חממת 

 17:00-19:00 ראשון

 20:00-21:00' ד יום/  17:00-19:00 ראשון ימי: צילום פרויקט 

 ת:/המלגאי ומחויבות התפקיד תיאור

 לימודית סביבה ויצירת שבשכונה לנוער הבית בשיעורי עזרה :למידה חממת 

 .הבוגרות לשכבות הבגרויות לקראת ממוקדים לימוד ימי. ביתית באווירה

 צילום פרויקט להוביל שמעוניין ובהדרכה בצילום רקע בעל מלגאי :צילום פרויקט 

 .בסופו תערוכה ולהציג הנוער בני עם

 התפקיד: לביצוע מומלצות תכונות/רקע

 מתמטיקה)  הראליים במקצועות רקע בעלי מלגאים מחפשת :למידה חממת ,

 .נוער/ ילדם עם בעבודה ניסיון בעלי מלגאים רצוי'( וכו פיזיקה, אנגלית

 מאוד טובה וגישה בצילום ניסיון יצירתית חשיבה בעל מלגאי :צילום פרויקט 

 .(מקצועית מצלמה בעל מישהו גם רצוי. )לנוער

 

 

 

 



 
 

 

 והפרויקט: הארגון שם

 הרך לגיל חוזרים -אביב תל אוניברסיטת ויצו מעון

 ומטרתו: הפרויקט תיאור

 את ויפעילו ישוחחו, סיפורים יקריאו, ישחקו הסטודנטים בו מפגש הוא הפרויקט מטרת

 במעון. הנמצאים הפעוטות

 איפה:

 ברושים. חניון 1 וייז ורג'ג

 מתי:

 14-16 או 10-12 או 8-10: השעות בין השבוע בימי

 ת:/המלגאי ומחויבות התפקיד תיאור

 במישור החינוכי לצוות לעזר להיות לשחק,  מראש מוגדרת לכיתה למעון להגיע 

 .בלבד החינוכי

 טיפולית עבודה שום לבצע נדרשים אינם המלגאים הפעוטות עם תליהנו. 

 התפקיד: לביצוע מומלצות תכונות/רקע

 הרך. לגיל אהבה

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 והפרויקט: הארגון שם

 נמוך. אקונומי-סוציו מרקע לילדים עזר שעורי -פוש עמותת

 ומטרתו: הפרויקט תיאור

 בלימודים. לעזרה הזקוקים נמוך אקונומי-סוציו מרקע לילדים" פוש" מתן

 איפה:

 יפו.-אביב בתל ותיכוניים יסודיים ספר בתי

 מתי:

 (16-19) הצהריים אחר בשעות או( 8-14) הספר בבתי הלימודים שעות

 ת:/המלגאי ומחויבות התפקיד תיאור

 קבועים. ושעה ביום בשבוע וחצי שעה

 התפקיד: לביצוע מומלצות תכונות/רקע

 מלל רבי, אנגלית, מתמטיקה) הספר בבית הנלמדים הדעת מתחומי יותר או באחד ידע

 .והתמדה אחריות, רצינות'(, וכו

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 והפרויקט: הארגון שם

 .גן רמת -בישראל חיים בעלי צער אגודת

 ומטרתו: הפרויקט תיאור

, מחסה בבית: התנדבות סוגי כמה ישנן. העמותה של החיים ולבעלי לקהילה תרומה

 דיגיטלית מדיה, ספר בבתי שיעורים העברת - חינוך מסגרות(, תרומות גיוס) טלמרקטינג

 .ועוד פרסומית וגרפיקה עיצוב(, חברתיות רשתות)

 איפה:

 בסוג תלוי - מהבית מבוצעת מהפעילות חלק. אביב תל 4 חיים חפץ - המחסה בבית

 .המלגאי ידי על שנבחרה הפעילות

 מתי:

 של הפעילות שעות אלו. 09:30-14:30 שבת-שישי, בשבוע יום בכל 09:30-19:00

 .לסוגה בהתאם תשולב ההתנדבות, העמותה

 ת:/המלגאי ומחויבות התפקיד תיאור

 - תניקיונו/  החתולים עם משחק, לטיול כלבים ןריענו: המחסה בבית עבודה .1

 .המחסה בית וסגירות פתיחות

 .מהעמותה שיתקבלו רשימות לפי טלפוני תרומות גיוס .2

 .החברתיות במדיות ושיווק בפרסום עזרה .3

 .ברשת העמותה לשיווק' וכו סרטים, גרפיקות הפקת - ומולטימדיה גרפיקה .4

 בעלי על המדברות ספר בתי בכתות פרונטליות הרצאות העברת - חינוך מסגרות .5

 .בישראל הנטושים החיים

 התפקיד: לביצוע מומלצות תכונות/רקע

 בכל מקצועי ידע, תכנים והעברת כתה מול עמידה, גבוהה שרותיות, חיים בעלי אהבת

 .ווידאו לגרפיקה הנוגע

 

 



 
 

 

 והפרויקט: הארגון שם

 מדוברת ערבית קורס -ל''שק עמותת

 ומטרתו: הפרויקט תיאור

 בסיסית. ברמה מדוברת ערבית לימוד

 איפה:

 גן. רמת 11 ציון חיבת

 מתי:

 בזמנים. גמישות יש, 18:30 אזור רביעי -ראשון

 ת:/המלגאי ומחויבות התפקיד תיאור

 וחצי. שעה של שבועי שיעור

 התפקיד: לביצוע מומלצות תכונות/רקע

 הספקטרום על אנשים עם הכרות/בהוראה רקע, שוטף באופן הערבית השפה ידיעת

 חובה. לא לבא יתרון האוטיסטי

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 והפרויקט: הארגון שם

 החברתית הטלוויזיה

 ומטרתו: הפרויקט תיאור

 עצמאי-מקצועי תקשורת כגוף הפועל, חברתי לשינוי ארגון היא החברתית הטלוויזיה

 3,000-מ למעלה של הפקה מאחוריה. 2006 משנת החל בישראל חברתי יום סדר לקידום

-כ לתכנייה נחשפים. לאנגלית מתורגמים רובם, בעברית אולפן ותוכניות ווידאו כתבות

 ל"ובחו בארץ הרשת ברחבי מאומצת הפצה באמצעות, בחודש ואיש אישה אלף 100

 זכויות ארגוני בנוף וחשוב ייחודי כלי מהווה החברתית הטלוויזיה. בטלוויזיה ובשידור

 .בישראל החברתי השינוי וארגוני האדם

 איפה:

 אביב. תל 27 גלויות קיבוץ

 מתי:

 .9-18 השעות בין ה-א ימים

 ת:/המלגאי ומחויבות התפקיד תיאור

 :ת/המלגאי של וידע לכישורים בהתאם

 כתבות/ וכנסים הרצאות עריכת, הארגון של הוידאו ארכיון תפעול - וידאו עריכת .1

 לא) לכתבות כתוביות שיבוץ, וידאו וקטעי ראיונות תמלול - וידאו הפקת משימות .2

 (ניסיון דורש

 (מערבית בעיקר) תרגום .3

 התפקיד: לביצוע מומלצות תכונות/רקע

 וידאו בעריכת :ניסיון1עבור תפקיד מספר 

 ערבית ת/: דובר3עבור תפקיד מספר 

 

 



 
 

 

 והפרויקט: הארגון שם

 מוזיקליים חלומות -לילדינו אופק

 ומטרתו: הפרויקט תיאור

, מוסיקה בלימודי להתנסות הנוער ובני לילדים מאפשר מוסיקליים חלומות פרויקט

 משמעותי המוסיקה עולם. הראייה חוש על מאשר יותר השמיעה חוש על המתבססים

 לחיזוק כאמצעי משמשת המוזיקה, ראייה ולקות עיוורון עם וצעירים ילדים עבור ביותר

 המאפשר כתחום חברתית להתערות אמצעי, אישית ומסוגלות יצירתיות פיתוח, אישי

 הנוער ובני הילדים זוכים זו תכנית במסגרת. ועוד האוכלוסייה שאר עם שוויונית תחרות

 היא התוכנית מטרת. קול ופיתוח נגינה שיעורי לסבסוד זוכים בתכנית המשתתפים

 וללמוד להיחשף ועיוורון ראייה לקות עם ילדים של האפשר ככל רחב למעגל לאפשר

, המוזיקליים ויכולותיהם הישגיהם את לקדם(, קול פיתוח או כלי על נגינה) מוסיקה

 את לחזק, במרחב וההתמצאות הראייה חוש על המפצה השמיעה חוש את ולחדד לפתח

 .ועוד המסוגלות ותחושת העצמי ביטחונם

 איפה:

 התלמיד. בית

 מתי:

 תלוי שזה מכיוון האפשריים הפעילות ושעות ימי מהם לדעת ניתן לא, צ"אחרה שעות

 הרלוונטי. ת/המלגאי יהיה ומי בשיבוץ

 ת:/המלגאי ומחויבות התפקיד תיאור

 פיתוח/נגינה כלי) מוזיקלי בתחום פרטיים שיעורים ויעביר התלמיד לבית יגיע ת/המלגאי

. בשיעורים ויתמיד הלימודים שנת לכל מחויב יהיה ת/שהמלגאי מאוד חשוב(. קול

 ה/לו לתת ונועדו השנה במהלך שיתקיימו הכשרה ימי 2-3ל להגיע גם נדרש ת/המלגאי

 עם בקשר יהיה שהמלגאי רצוי ואף יוכל כן-כמו. השנה במהלך לו שיסייע רלוונטי ידע

 טיפים ויקבל ועיוורון ראייה לקות עם ממוזיקאים המורכב, העמותה של המוזיקה צוות

 .ראייה לקות עם תלמידים להוראת בנוגע ומידע

 התפקיד: לביצוע מומלצות תכונות/רקע



 
 

 בהוראת ניסיון בעל, נוער ובני לילדים טובה גישה בעל, מחויב, מסור, רגיש, אחראי

 .מוזיקה שיעורי

 והפרויקט: הארגון שם

 למבוגרים. מסריק חברתי מרכז -הנפש לבריאות הישראלית העמותה -אנוש

 ומטרתו: הפרויקט תיאור

 .נפשית תחלואה עם המתמודדים לאנשים מענה הנותן חברתי מרכז

 איפה:

 אביב. תל מסריק שדרות,מסריק כיכר

 מתי:

 כדי להגיע או הפעילות השעות לכל להגיע ניתן -16:30-20:30מ, וחמישי רביעי, שני ימי

 סדנה./הרצאה/קבוצה שעה להעביר

 ת:/המלגאי ומחויבות התפקיד תיאור

. המרכז לצוות עזרה, יצירה קבוצות הנחיית, פעילות יום תפעול -מדריכה ת/עוזר

 .חלק לקחת המרכז באי ועידוד הקשבה, שיח,  בפעילויות השתתפות

 התפקיד: לביצוע מומלצות תכונות/רקע

 אסרטיביות., חמלה, גדול ראש, גמישות, סבלנות

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 והפרויקט: הארגון שם

 צמחים של ייחודי אוסף פיתוח -אביב תל אוניברסיטת של הבוטני הגן

 והוראה. מחקר למטרות

 ומטרתו: הפרויקט תיאור

 תחזוקה יכלול הפיתוח. הבוטני הגן של הייחודיות מהחלקות אחת של ומדעי בוטני פיתוח

 בחלקה הצמחים על יופולקלוריסט מדעי מידע איסוף, ושתילתם צמחים ריבוי, שוטפת

 ת/והמלגאי ובמידה, הדרכה חומרי כתיבת, שילוט של בדרך לציבור המידע והצגת

 .הבוטני בגן בפועל הדרכה גם - מתאימה

 איפה:

 אביב. תל אוניברסיטת, הבוטני הגן

 מתי:

 .(הזה בטווח השתבצות אלא השעות כל לא) 8-15 השעות בין ה-א בימים

 ת:/המלגאי ומחויבות התפקיד תיאור

 איסוף, שלטים כתיבת, שוטפת תחזוקה, צמחים ותחזוקת שתילה, צמחים וריבוי טיפוח

 .(למתאימים) הדרכה תכניות בניית, מידע

 התפקיד: לביצוע מומלצות תכונות/רקע

 בחוץ. פיזית לעבודה כשירות

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 והפרויקט: הארגון שם

 המלאכים. פרויקט -יוזמים לאזרחים מרכז - מלי

 ומטרתו: הפרויקט תיאור

 חברתית בדרך הסביבה לשימור בישראל לחברה שמאפשר מיזם הוא המלאכים פרויקט

 ישנים אלקטרוניקה וחפצי, למחזור פיקדון בקבוקי מהציבור אוסף  המיזם. מקורית

 .התורמים בחירת פי על השונות לעמותות מעבירים אנו ערכם ואת, חוזר לשימוש

 מיזם. והסביבה החברה למען ישנים מוצרים  תורמים אשר  אזרחים הם המלאכים

 מכלי מיליון לחצי קרוב  אספנו ובמסגרתו מלאה בהתנדבות מופעל מלי של המלאכים

 לחודש אחת מתבצע החפצים איסוף. חזור לשימוש אלקטרוניים חפצים ואלפי פיקדון

 .אביב רמת ובקניון רבין בכיכר איסוף בנקודות לחודש האחרון שישי ביום

 איפה:

 אביב. רמת קניון,  רבין כיכר

 מתי:

 .10:00-14:00 השעות בין החודש של האחרון בשישי, בחודש בפעם מתקיימת הפעילות

 ת:/המלגאי ומחויבות התפקיד תיאור

  הפרויקט על הסבר ,תרומות רישום, מהציבור חפצים איסוף לנקודת בעמדה התייצבות

 האיסוף. לנקודות תרומות להביא הציבור ועידוד

 התפקיד: לביצוע מומלצות תכונות/רקע

 ואחראיות. יסודיות, ולחברה לסביבה דאגה, ערכיות

 

 

 

 

 



 
 

 

 והפרויקט: הארגון שם

 למידה חממת -רוזין ש"מנ

 ומטרתו: הפרויקט תיאור

 בית ומטלות הבית בשיעורי הן השכונה ונוער לילדי מענה לתת בכדי הוקם הפרויקט

 על המוטל הלחץ כי מרגישים אנו .הצלחה ותחושת מסוגלות ובונה תומך ביחס והן הספר

 על העבודה בזמן והנוער הילדים בעידוד פוגע העמוסה החיים ובשגרת בעבודה ההורים

 לכן. ותמיכה חום חשבון על הצלחה מספקים פרטיים ששיעורים וחוששים, הבית שיעורי

 את ולאחריה בילד והאמונה האכפתיות אווירת את תחילה מקדמים אנו הלמידה בחממת

 את( בחירה לפי) מנחים אנו מהליווי כחלק .השונות הבית במטלות הלימודית העזרה

 לכל וממלאת חיובית ברוח יישום לטובת המיוחד החינוך של וגישות בטיפים הסטודנטים

 .המשתתפים

 איפה:

 אביב-תל, 2 דרזנר דב יחיאל, רוזין קהילתי מרכז

 מתי:

 וחמישי שני: ימים

 18:00 - 15:50: שעות

 ת:/המלגאי ומחויבות התפקיד תיאור

 והכוונה עזרה מתן, שלנו השבועיים המפגשים לשני או לאחד הגעה: כולל התפקיד

/ קופסה במשחקי משחק(, ביניים חטיבת עד יסודי ברמת) הבית בשיעורי ולנוער לילדים

 או פרטנית הינה העבודה .הצעירים של ועולמם ידיעותיהם הרחבת, קוביות/ קלפים

 אותו את קבוע באופן לחנוך גם ניתן, הצורך לפי משתנה(, ילדים 4 עד) קטנות בקבוצות

 .השנה לאורך הקבוצה או הילד

 התפקיד: לביצוע מומלצות תכונות/רקע

, מגוונים והדגמה פישוט, ביטוי יכולת, ונוער לילדים ואהבה סבלנות: דורש התפקיד

 .המקומית בקהילה להשתלב שרוצים לאלו מומלץ. וחיוך, יצירתיות

 



 
 

 והפרויקט: הארגון שם

 שכונדיאל -רוזין ש"מנ

 ומטרתו: הפרויקט תיאור

 בכדורגל השכונתית הנוער קבוצת של ומקצועית חברתית והנחיה ליווי

 איפה:

 אביב-תל, 2 דרזנר דב יחיאל, רוזין קהילתי מרכז

 מתי:

 20:00 עד 17:00, ראשון ימי

 ת:/המלגאי ומחויבות התפקיד תיאור

 לאירועים לב ותשומת עידוד, האימון לפני הכדורגל שבקבוצת הנוער בני פני קבלת

 לאחר קבוצתית אחדות ויצירת ליכוד, האימון במהלך שגרתיים לא/ קבוצתיים/ חברתיים

 ישיר בליווי(, באימון או בכדורגל ישיר באופן תעסוק שלא) פעילות הנחיית תוך האימון

 .הקבוצה מאמן ושל הנוער מרכז מנהל של

 התפקיד: לביצוע מומלצות תכונות/רקע

 .וסובלנות חברותיות, נוער בני ולהוביל להשפיע רצון, הכדורגל בעולם ועניין הבנה, ידע

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 והפרויקט: הארגון שם

 אביב תל באוניברסיטת הלל

 ומטרתו: הפרויקט תיאור

 - האישית זהותם על אחריות לקחת סטודנטים מזמין אביב תל באוניברסיטת הלל

 מגוונת יהודית תרבות שנות לאלפי המחובר וקהילתי אישי עולם וליצור לחקור, להיחשף

 מעורבת קהילה ליצור מבקשים אנו, אביב תל באוניברסיטת הלל במסגרת. ועשירה

 לחקר והכשרה העשרה מפגשי משלבות שלנו התכניות - היהודי ובעם הישראלית בחברה

 סטודנטים עם מפגשים מקיים הלל. תחומים במגוון חברתית עשייה לצד, אישי ופיתוח

 בישראל קהילות בין וקשרים זהויות למגוון לחשוף במטרה העולם מרחבי יהודיים

 .ובתפוצות

 איפה:

 התפוצות. בית בניין - אביב תל באוניברסיטת הלל משרדי

 מתי:

 גמישות בשעות מהבית לעבודה גם אפשרות ישנה - ומדיה שיווק ת.מלגאי. 

 9:30-17:00 השעות בין ה-א בימים גמישות שעות - משרד ניהול ת.מלגאי. 

 לפחות) יוזמות/פרויקטים מול אל גמישות שעות - לסטודנטים יוזמות ת.מלגאי 

 .(17:00-21:30 בשעות עבודה לעיתים, 9:30-17:00 השעות בין ה-א בימים חלקן

 ת:/המלגאי ומחויבות התפקיד תיאור

 לסטודנטים יוזמות ת.מלגאי, משרד ניהול ת.מלגאי, ומדיה שיווק ת.מלגאי

 התפקיד: לביצוע מומלצות תכונות/רקע

(, יתרון - צילום, חברתית מדיה עם היכרות, טכנולוגיות יכולות) ומדיה שיווק ת.מלגאי

 מפגשים ת.מלגאי(, לפרטים לב תשומת, אחריות, וארגון סדר) משרד ניהול ת.מלגאי

 עם במפגשים באנגלית שיח לנהל יכולת, חברותי, צוות עבודת) סטודנטים ויוזמות

 (פתיחות, מהתפוצות צעירים

 

 



 
 

 והפרויקט: הארגון שם

 לקוחות שירות נציג -TAU מועדון

 ומטרתו: הפרויקט תיאור

 TAU סטודנט משולב אשראי בכרטיס המחזיקים סטודנטים של לפניות מענה

 איפה:

 אביב תל, 38 לבנון חיים

 מתי:

 המלגאי צרכי לפי גמישות יש, פעילות פי על משתנים עבודה ושעות ימים

 ת:/המלגאי ומחויבות התפקיד תיאור

 לפניות מענה( +  הציוד וארגון אריזה כמה) TAU מועדון של שטח בפעילויות תמיכה

 TAU כרטיס מחזיקי של נכנסות

 התפקיד: לביצוע מומלצות תכונות/רקע

 .מקצועיות, נועם, דייקנות, רותיותיש

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 והפרויקט: הארגון שם

 Gvahim גבהים עמותת

 ומטרתו: הפרויקט תיאור

 לעולים לסייע במטרה שנים 11 לפני הוקמה. י"רש קרן של בת עמותת היא גבהים

 .בישראל היזמות ובעולם התעסוקה בשוק להשתלב העולם מכל אקדמאים

 איפה:

 הסטודנטים. במעונות G בניין - אביב תל 68 איינשטיין רחוב

 מתי:

 .גמישים ימים - בשבוע עבודה יום של מינימום

 09:00-17:00 ה'-הן בימים א' משרדפעילות ה שעות

 ת:/המלגאי ומחויבות התפקיד תיאור

 מעל מונה הבוגרים קהילת -העמותה של הבוגרים קהילת בניהול לסיוע סטודנט 

 פעילויות וריכוז תיאום, אירועים בהפקת לסייע התפקיד מטרת. אנשים 4000

 . נוספות

 בהבנה צורך. קהילתית פלטפורמה ופיתוח החברתיות הרשתות בתחום סטודנט 

 לידע יתרון, החברתיות ברשתות ופרסום שיווק, לינקדאין, הפייסבוק בעולם

 . וידאו/תמונות בצילום

 וידיאו עריכת, גרפי העיצוב בתחום סטודנט  

 ניהול, פעילויות והפקת בארגון סיוע -מנטורים-מתנדבים קהילת לניהול סטודנט 

 הפעילויות של ולוגיסטיקה בתיאום סיוע, המתנדבים עם הקשר

 פעילויות וריכוז תפעול -העמותה של האקסלרטור בפעילויות לסיוע סטודנט 

 .יזמים עם עבודה. האקסלרטור

 התפקיד: לביצוע מומלצות תכונות/רקע

, ותיצירתי, יתרון נוספות בשפות ידע, אנגלית בשפה ודיבור בכתיבה ידע, רציני, אחראי

 .מהבית לעבוד אפשרות

 



 
 

 והפרויקט: הארגון שם

 ועסקית מוניציפלית זירה -ישראל ל"בינ שקיפות עמותת

 ומטרתו: הפרויקט תיאור

 של התנהלות תהליכי והטמעת, העסקי והסקטור הממשל גופי בפעילות השקיפות קידום

 מיועדים הסטודנטים רוב. שחיתות של מתופעות להימנעות אמצעי להוות מנת על יושרה

 הן, העסקי בתחום לנו יסייעו חלקם. המקומיות הרשויות מדד של המורחב לפרויקט

 .שנקיים העגולים שולחנות כדוגמת וכנסים למפגשים בנוגע והן המתוכנן במדד

 איפה:

 32 חדר, לניהול הפקולטה, אביב תל אוניברסיטת

 מתי:

 ת/המלגאי לזמינות בהתאם ה - א ימים

 ת:/המלגאי ומחויבות התפקיד תיאור

 TI שמובילה פרקטיים לכלים בהלימה - העסקי והן המוניציפלי הן השקיפות מדדי הובלת

 תוך, ובממשל בעסקים השקיפות בתחום מעשי במחקר חלק לקחת להם מאפשר בעולם

 .ידע ניהול פלטפורמת פיתוח

 התפקיד: לביצוע מומלצות תכונות/רקע

  מסור, גדול ראש, אחראי, העמותה מטרות עם מזדהה

 (המינים לשני מתייחס כמובן אך, זכר בלשון מנוסח)

 

 

 

 

 

 



 
 

 והפרויקט: הארגון שם

 8200 בוגרי עמותת של החברתית התוכנית

 ומטרתו: הפרויקט תיאור

 הראשונה( אקסלרטור) ההאצה תוכנית הינה 8200 בוגרי עמותת של החברתית התוכנית

 יזם לכל פונה התוכנית. מוקדמים בשלבים טכנולוגיים-חברתיים למיזמים בישראל

 הכוללים, אינטנסיביים חודשים 5 במשך .8200 לבוגרי רק ולא, טכנולוגי-חברתי

 של האקסקלוסיבית הבוגרים ולרשת למשקיעים וחיבור ייעוץ שעות, מנטורינג, הרצאות

 טכנולוגיים באמצעים חברתיות בעיות הפותרים מיזמים קדמתמ התוכנית, 8200 בוגרי

 הורות, חינוך, מגדרי שוויון, השלישי הגיל, מוגבלויות בעלי אנשים: שונים בתחומים

 ועתידה, הרביעי המחזור את מאי בחודש סיימה, 2013 בשנת הוקמה התוכנית. ועוד

 ואינה, רווח מטרות ללא כארגון פועלת התוכנית. החמישי למחזור ההרשמה את לפתוח

 .המשתתפים מהיזמים תשלום או הון לוקחת

 איפה:

 אביב-תל, 6 הגליל רחוב, הרציף מתחם

 מתי:

 למתנדבים התוכנית הנהלת בין יסוכם שהדבר כך, הפעילות בשעות גמישות ישנה

 ת:/המלגאי ומחויבות התפקיד תיאור

 סינון עם סיוע לרבות, ההאצה כניתת בתפעול ניהול - אופרציה ת/מנהל 

 .אירועים של לפועל והוצאה לתוכנית המגיעים המרצים עם קשר, המועמדים

 הזמנות לרבות, לתוכנית הנחוצות השונות הגרפיקות עיצוב - גרפיקה אחראי 

 .שונות חברתיות רשתות עבור ועיצובים קורא קול הפקת, לאירועים

 ואנשים קיימים ליזמים קהילתיים אירועים וארגון ניהול - אירועים ת/מנהל 

 ביזמות. המתעניינים

 

 

 

 



 
 

 והפרויקט: הארגון שם

 מילולים ודוחות קטלוג -סטודנטים לסרטי הבינלאומי הפסטיבל

 ומטרתו: הפרויקט תיאור

 הפסטיבל של ועברית באנגלית טקסטים של ראשונית והגהה לטבלאות הכנה, איסוף

 איפה:

 אחת מינוס קומה, 20 חדר, מקסיקו בניין, אביב תל אוניברסיטת

 מתי:

 פעילות שעות. 10:00-18:00 משעה' ד-'א בימים האוניברסיטה ממשרדי עובד הפסטיבל

 . המלגאי לזמינות בהתאם יקבעו

-נובמבר בחודשים מרוכזת העבודה זה בתפקיד. בגלים באה הפסטיבלים על העבודה

 .מאי/אפריל-מרץ ואז, ינואר

 ת:/המלגאי ומחויבות התפקיד תיאור

 ובעברית באנגלית טקסטים איסוף 

 פורמטים/בטבלאות סידור 

 עיצובית עריכה 

 ראשונית הגהה 

 מעוצבים לחומרים הגהה 

 התפקיד: לביצוע מומלצות תכונות/רקע

 לטקסטים גדולה אהבה, וארגון סדר, ואנגלית בעברית גבוהה שליטה

 

 

 

 

 



 
 

 והפרויקט: הארגון שם

 הפסטיבל שיווק -סטודנטים לסרטי הבינלאומי הפסטיבל

 ומטרתו: הפרויקט תיאור

 העיר רחבי, טלמרקטינג, דיגיטל - הפסטיבל שיווק

 איפה:

 אביב תל אוניברסיטת

 מתי:

 10:00-18:00מ עובדים אנחנו, בפועל המפיקה עם מראש בתיאום -' ה-'א

 '.ב בסמסטר תהיה כולה המלגה

 ת:/המלגאי ומחויבות התפקיד תיאור

 לפסטיבל מאורגנות קבוצות להבאת טלפון שיחות 

 לניוזלטרים ועריכה טקסטים כתיבת 

 העיר ברחבי ופלאיירים קטלוגים חלוקת 

 פלאיירים וחלוקת האוניברסיטה ברחבי פוסטרים תליית 

 התפקיד: לביצוע מומלצות תכונות/רקע

 תרבות/  הקולנוע עולם עם היכרות

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 והפרויקט: הארגון שם

 ן"סמ גרעין

 ומטרתו: הפרויקט תיאור

 מוגבלות וללא עם וסטודנטיות סטודנטים בין חברתי ומרקם פעולה שיתוף לייצר

 איפה:

 אביב תל אוניברסיטת

 מתי:

 אירועי 2 גם ישנם בנוסף, בסמסטר פעמים 4-6 בין להיפגש צריך הגרעין - מאוד משתנה

( גג) שעות 12 ל 5 בין נאות שבועיות שעות כ"סה. קמפיינים של ועשייה בשנה שיא

 .בשבוע

 ת:/המלגאי ומחויבות התפקיד תיאור

 ימי של והפקה עזרה, מודעות להעלאת בקמפיינים השתתפות, הגרעין של ולווי תמיכה

 .ופעילויות תכנים העברת הכוללת בגרעין פעילה השתתפות, שיא

 התפקיד: לביצוע מומלצות תכונות/רקע

 משמעותיים דברים לעשות ורצון אמביציה

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 והפרויקט: הארגון שם

 לזקן עתיד -יפו א"ת הקשיש למען האגודה -קשת

 ומטרתו: הפרויקט תיאור

 קשרים ויצירת והנאה תוכן יציקת לצורך הקשישים של הפנאי בשעות אישי ליווי

 דורי רב קשר על המתבססים חברתיים

 איפה:

 100 ירושלים שדרות

 מתי:

 גמיש

 ת:/המלגאי ומחויבות התפקיד תיאור

 הזקן עבר והן המתנדב עבור הן ועקבי מהנה בטוח, נעים אישי קשר ליצור יכולת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 והפרויקט: הארגון שם

 הפתוח החוקים הספר -ציבורי לידע הסדנא

 ומטרתו: הפרויקט תיאור

 משרדי של רשמיים נוסחים מתוך החוקים נאספים הפתוח החוקים ספר אתר אל

 להוסיף מאפשרת הוויקי פלטפורמת. יחדיו ומרוכזים, ’רשומות‘ מנוסחי או הממשלה

 עכבר ובלחיצת, החוק בנוסח לעיין הקורא יכול, כך. השונים החוקים בין קישורים בקלות

 .בנוסח המוזכרים לחוקים לעבור

 איפה:

 אביב תל, העמותות בית

 מתי:

 מהבית לעשות ניתן העבודה רוב את, גמיש

 ת:/המלגאי ומחויבות התפקיד תיאור

 בשבועיים פעם לפגישות להגיע מנחה, של בליווי החוקים את לעדכן

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 והפרויקט: הארגון שם

 תזה מגזין

 ומטרתו: הפרויקט תיאור

 סטודנטים למגזין גרפית ועריכה וידאו צילום

 איפה:

 אביב תל אוניברסיטת/ מהבית עבודה

 מתי:

 גמישה בצורה לעבודה נכונות. לדיגיטל שמיועדים תכנים עבור לנדרש בהתאם עבודה

 (רגועות כאלה לעומת יותר עמוסות תקופות) כך בעקבות

 ת:/המלגאי ומחויבות התפקיד תיאור

 .ומודעות פוסטים של גרפית עריכה, לדיגיטל וידאו סרטוני ועריכה צילום

 התפקיד: לביצוע מומלצות תכונות/רקע

, ובדיגיטל אקטואליים בנושאים אוריינטציה, גרפית ועריכה וידאו ועריכת בצילום ניסיון

 במערכת לעבוד רצון ועם ניסיון עם לאנשים זקוקים. לסטודנטים המיועדים תכנים

 דיגיטלית פלטפורמה על דגש עם עיתונאית

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 והפרויקט: הארגון שם

 ברודצקי בבית היהודית הסוכנות של קליטה תכנית

 ומטרתו: הפרויקט תיאור

 מענה לתת כדי שקמה, היהודית הסוכנות של קליטה תכנית הינה, ברודצקי בית תכנית

 כוללת התכנית. אביב בתל עברית וללמוד לגור המבקשים, 18-35 בני צעירים לעולים

 טיולים כוללת התכנית, האולפן לימודי מלבד .השונות ברמות באולפן עברית לימודי

 .שונות חוויה ופעילויות סדנאות, וסיורים

 סיוע וכן, באולפן המתקשים לעולים העברית השפה למידת תגבור היא החונכות מטרת

 השפה של מוקדם ידע ללא לישראל מגיעים העולים מרבית .הקליטה בתהליך אישי וליווי

 אנו לכן, בישראל טובה להשתלבות ביותר החשוב הבסיס את מהווה אשר, העברית

 .בתכנית משמעותי כאלמנט ההתנדבות את תופסים

 כל וחצי כשעה, בשבוע פעמיים, אישיים מפגשים של במתכונת יהיו החונכות מפגשי

 כך, לעולים החונכים בין פרטנית ייקבעו השעות .והערב הצהריים אחר בשעות, מפגש

 במפגש השתתפות תכלול ההתנדבות, בנוסף. ההתנדבות בשעות רבה גמישות שישנה

 .גיבוש ובמפגש הכנה

 איפה:

 אביב תל אביב רמת 36 ברודצקי

 מתי:

 לימודי לאחר והערב הצהריים אחר בשעות, לעולים החונכים בין פרטנית ייקבעו השעות

 .האולפן

 ת:/המלגאי ומחויבות התפקיד תיאור

 כל וחצי לשעה בשבוע פעמיים, אישיים מפגשים של במתכונת יהיו החונכות מפגשי

 השתתפות תכלול ההתנדבות, בנוסף. ברודצקי בבית והערב הצהריים אחר בשעות מפגש

 .גיבוש ומפגש הכנה במפגש

 התפקיד: לביצוע מומלצות תכונות/רקע

 ברמה'( וכו צרפתית, ספרדית, רוסית) נוספת שפה או/ו אנגלית, גבוהה ברמה עברית

 .לעזור ורצון סבלנות, לאנשים טובה גישה בעלי מתנדבים צריכים. טובה



 
 

 והפרויקט: הארגון שם

 הידרופונית גינה -ירוקה מלגה

 ומטרתו: הפרויקט תיאור

. כלל אדמה ללא, מים על גדלים הצמחים בה קהילתית גינה הינה ההידרופונית הגינה

, בכך להתנסות להם ולאפשר העירונית החקלאות לעולם סטודנטים לחשוף נועדה הגינה

 .בקמפוס פה

 איפה:

 ובקמפוס( המרכזית בספרייה) ההידרופונית הגינה

 מתי:

 (יותר נמוכה בתדירות -הסמסטר חופשת כולל) אחד סמסטר במשך בשבוע שעות 2.5כ

 ת:/המלגאי ומחויבות התפקיד תיאור

 בשמירה חלק לקחת ורוצים מהסביבה להם שאכפת וסטודנטיות סטודנטים מחפשים אנו

 .שלנו ההידרופונית הגינה ובתפעול ירוק קמפוס על

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 והפרויקט: הארגון שם

 דורות תכנית -לדור דור

 ומטרתו: הפרויקט תיאור

. לביתם קרוב המתגוררים בדידות החשים ה\זקנ ילווה מלגאי כל, הפרויקט במסגרת

 חברי קשר ליצור מטרה מתוך ה\הזקנ של בבית לשבוע אחת ה\הזקנ את יפגוש המלגאי

 המתנדבים לכלל הכשרה מפגשי 3 יהיו השנה במהלך, בנוסף. הבדידות בהפגת ולסייע

 בין קהילה בניית היא שלנו השאיפה .צורך פי על( ת/סוציאלי ת/עובד) ס"עו עם ושיחות

 .זקניה את שוכחת לא אשר דורית

 איפה:

 (אביב בתל) ה\הזקנ בבית

 מתי:

   ה\ולזקנ למלגאי שמתאים למה בהתאם -גמיש

 ת:/המלגאי ומחויבות התפקיד תיאור

. בדידות כחש עצמו על מדווח אשר הזקן של בביתו שבועי למפגש מחויב יהיה המלגאי

, כן כמו .הבדידות תחושת בהפגת ויסייע חברי קשר עמו יצור המלגאי כי היא המטרה

 המלגאי. נפגש הוא איתו הקשיש של מצבו על ויעדכן הארגון עם בקשר יהיה המלגאי

 ויזכה חודשי ליווי מעקב דוח ולמלא שעתיים בני הכשרה מפגשי 3-ל להגיע מחויב יהיה

 השעות במניין תיכלל הכשרה) לצורך בהתאם סוציאלים ועובדים התכנית צוות לליווי

 (.למלגה

 

 

 

 

 

 



 
 

 והפרויקט: הארגון שם

 חינוך לפסגות

 ומטרתו: הפרויקט תיאור

עמותת 'חינוך לפסגות' פועלת למען צמצום פערים חברתיים, על ידי יצירת שוויון 

הזדמנויות לילדים ונוער בעלי פוטנציאל למצוינות מהפריפריה החברתית 

העמותה מסייעת לאותם ילדים ובני נוער להגיע לפסגה ולממש את  והגיאוגרפית.

יכולותיהם; להצטיין בלימודים, להשתלב באקדמיה ולרכוש השכלה כללית ורחבה, 

 .להשתלב בחברה ולהתפתח כאזרחים תורמים וכמנהיגים בעתיד

 

 איפה:

 יפו-אביב תל ברחבי מרכזים

 מתי:

  וחמישי רביעי, שני, ראשון: ימים

 14:00-18:00: השעות בין

 ת:/המלגאי ומחויבות התפקיד תיאור

: הדרכתית להתנדבות אפשרויות .במרכז ההדרכה מצוות כחלק משתלבים הסטודנטים

 .ואנגלית שפה כישורי, המתמטית החשיבה בתחומי חווייתיים שיעורים הדרכת •

 שיעורים ועוד ספורט, אומנות, טיולים - תחומים במגוון וסדנאות העשרה חוגי הדרכת•  

 . ועוד ספרות, שפה, אנגלית, מתמטיקה, לשון: מקצועות במגוון קטנות בקבוצות פרטיים

 .העצמה ושיעורי הקהילה למען פרויקטים ליווי• 

 התפקיד: לביצוע מומלצות תכונות/רקע

 דמות.3  .הדרכה יכולות .2 .יתרון – נוער ובני ילדים עם בעבודה חינוכי ניסיון .1

 ולתרומה חברתית לעשייה נכונות .5. הקשבה ויכולת סבלנות. 4  .חינוכית

 .לקהילה

 אחריות. 2. אישית דוגמה לשמש ויכולת חינוכית אוריינטציה. 1:אישיים מאפיינים

. גבוהה אישית-בין ותקשורת טובים אנוש יחסי. 4. וכנות אמינות.3. ומסירות

 .ומוטיבציה יוזמה.6.  בצוות עבודה יכולת.5

 



 
 

 והפרויקט: הארגון שם

 אביב תל צפון -מוכות לנשים מקלט

 ומטרתו: הפרויקט תיאור

 .מוכות לנשים במקלט נשים של ילדיהן עם התנדבות

 

 איפה:

 (חסוי המדויק המעון מיקום) אביב תל צפון -אביב מעוז שכונת

 מתי:

 16:00-18:00 בשעות גם' ה',ג',א ימים 09:00-12:00 בשעות' ה-'א ימים

 ת:/המלגאי ומחויבות התפקיד תיאור

 ומעשירות חוויתיות פעילויות קיום תוך, וחיובית מוגנת סביבה יצירת 

 בעל זו עגומה לסיטואציה שנקלעו המקלט לילדי, בלימודים וסיוע

 .כורחם

 ושיקום טיפול עוברות שהאמהות בזמן המקלט לילדי תעסוקה קיום 

 התפקיד: לביצוע מומלצות תכונות/רקע

 לתת להתחייב שיכולים, הדרכה יכולות עם, סבלנים, חברותיים ה'חבר מחפשים

 יזמו, הילדים עם ישחקו בהם, מוגדר חול ביום, בשבועיים פעם, שעתיים-שעה

, מוגדר ביום להגיע להתחייב היא המחויבות. בלימודים להם ויעזרו, פעילויות

 אישית והיכרות רציפות שישנה ירגישו שהילדים שחשוב מפני, בשבועיים פעם

 .המתנדבים עם

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 והפרויקט: הארגון שם

 סיכון במצבי לנוער תקליטנים קורס -חוזר ניגון

 ומטרתו: הפרויקט תיאור

 כלים הענקת. תקליטנות קורס באמצעות, המוסיקה לעולם סיכון במצבי נוער בני חיבור

 העתידי התעסוקה בעולם שילובם למען סיכון במצבי נוער בני של לחיים אמיתיים

. ומוטיבציה התמדה, אחריות פיתוח. היצירתיות פיתוח. לחברה המיטיבים כאזרחים

 סיכון. במצבי נוער לבני העצמי הערך העלאת

 

 איפה:

 הארץ ברחבי פנימיות, השרון באזור העמותה משרדי

 מתי:

 (.מרחוק) אדמיניסטרטיבי לתפעול בנוסף תבפנימיו חודשי ביקור

 ת:/המלגאי ומחויבות התפקיד תיאור

 -הארץ ברחבי בפנימיות סיכון במצבי נוער לבני תקליטנות פרויקט להפעלת שטח ת/רכז

 מורים של ליווי. התוכנית להפעלת והפנימיות העמותה הנהלת בין וקישור תיאום

 העמותה. להנהלת דוחות והגשת הכנה בפנימיות התכנית את המלמדים ומדריכים

 התפקיד: לביצוע מומלצות תכונות/רקע

 יכולת. בסיכון בנוער התמקדות, החברתי בתחום לפעילות מוטיבציה

 .גבוהה אישית בין יכולת, בצוות עבודה יכולת, אדמיניסטרטיבית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 מחלקת מנהל ורווחה -המלגאי אגוד

 :תפקידים

  רווחה ופינות' שוק קפה' פינות תפעול .1

 ברחבי הסטודנטים אגודת ידי על שמופעל הרווחה בתחום דגל פרויקט הינו" שוק קפה"

 לעצמם להכין לסטודנטים ומאפשרות השונים בבניינים פזורות" שוק"ה פינות. הקמפוס

 ולכן, הקפה בפינות משתמשים סטודנטים אלפי יום בכל. שנקל של סמלי במחיר קפה

 פינות מרבית, קפה להכנת בנוסף. הפינות וניקיון למצב שוטפת לב תשומת נדרשת

 עקב שנוצר הגדול הבלאי לאור. הסטודנטים של חופשי רווחה לפינות והפכו הורחבו

 .למצבם גם לב בתשומת צורך ישנו, החשמליים במכשירים אינטנסיבי שימוש

 :תפקיד הגדרת

 התפקיד, הקמפוס ברחבי הרווחה ופינות" שוק קפה" פינות של שוטף תפעול .א

 .והרווחה הקפה פינות ותחזוקת ארגון, סידור, ורווחה קפה לפינות ציוד אספקת: כולל

 ניקיון, ומיקרוגלים מקררים שמישות בדיקת: רווחה פינות שמישות בדיקת .ב

 .הצורך במקרה ציוד בהחלפת וסיוע, הצורך במקרה מכשירים

 

 להנדסה בפקולטה ורווחה מנהל ת/מלגאי  .2

  : תפקיד הגדרת

. בפקולטה הרווחה פינות של שוטף תפעול על ת/אחראי הנדסה בוועד רווחה ת/מלגאי

 : כולל התפקיד

 .הועד שבמשרד הציוד מארון קפה בפינות ציוד מילוי •

 (.4 תמי, מיקרוגלים) המכשירים תקינות אחר ומעקב הפינות ניקיון על שמירה •

 .לחודש אחת הועד למשרד הסטודנטים אגודת מבניין ציוד עגלת העברת •

 מתבצע ודיווחן השעות חלוקת. הנדסה בוועד רווחה רכזת פיקוח תחת ת/נמצא ת/המלגאי

 . ותפעול רכש לרכז מסודר שעות ח"דו תעביר הרכזת לחודש ואחת מולה ישירות

 

 

 

 



 
 

 הרווחה לתחום זיקה בעלי ת/מלגאי .3

 אחד. באוניברסיטה הסטודנטים לרווחת שונים פרויקטים מובילה ורווחה מנהל מחלקת

, לפקולטה עד שמגיעות צ"אחה/בוקר ארוחת - משותפות ארוחות הינו האלו מהפרויקטים

 בכל מגיע הפרויקט. ועוד החורף בעונת מרקים, ממרחים, לחמים, ירקות מבחר הכוללות

 ארוחות לסטודנטים מגישים אחת הפסקה ובמשך באוניברסיטה אחרת לפקולטה פעם

 . ₪ 5 של סמלית בעלות

 :תפקיד הגדרות

 לאורך בפקולטות המשותפות הארוחות פרויקט והובלת בארגון השתתפות •

 .השנה

 .ורווחה מנהל למחלקת שוטפות במשימות סיוע •

 

 הקפטריות על לפיקוח ת/מגלאי .4

 לסטודנטים מציעות בקמפוס הקפטריות כלל כי לפקח אחראית ורווחה מנהל מחלקת

 גלוי באופן אלו מחירים מפרסמות שהן וכן, מפוקחים במחירים מסוימים ומוצרים ארוחות

 והמוצרים המחירונים לגבי הסטודנטים את לעדכן עוזרת גם האגודה. לסטודנטים וכנה

 . להם הניתנים המפוקחים

 :התפקיד הגדרות

 .השנה לאורך שונים במועדים בקמפוס הקפטריות כלל דגימת •

 .הסטודנטים בקרב המפוקחים המחירונים אודות ההיכרות בקידום עזרה •

 

 carpool יוזמת לסיוע ת/מלגאי .5

 האופציה תינתן לסטודנטים בה, חדשה carpool יוזמת להפעיל האגודה תתחיל השנה

. carpool-ב נוסף סטודנט איתם והביאו במידה החוף אחוזת בחניוני בחינם להחנות

 .הפרויקט על בקרה ולעשות לנהל הינו המחלקה תפקיד

 :התפקיד הגדרת

 השנה לאורך שוטף באופן, החוף אחוזת חניוני למול הפרויקט אמינות דגימת •

 .הצורך במידת חריגים ובמקרים

 .הסטודנטים בקרב המיזם של ההיכרות בקידום עזרה •

 .ורווחה מנהל למחלקת המיזם של שוטף בסיוע עזרה •

 



 
 

 מחלקת מעורבות חברתית )מלגאים כלליים( -מלגאי אגודה

 :תפקידים

 ת/כללי ת/מלגאי .1

 :התפקיד הגדרת

 :ידי על בקמפוס בקמפוס החברתית המעורבות קידום

 המחלקה אירועי והפצת פרסום •

 המחלקה אירועי בהפקת סיוע •

 שונות במשימות פוליטיים ותאים לארגונים סיוע •

 .מרוכזים התנדבות וימי הרצאות, באירועים לוגיסטי סיוע •

 : היחידה של שוטפים בפרויקטים ועזרה ניהול

 התנדבות ואירועי מפגשים, אירועים של תקין קיום וידוא •

 חברתית מעורבות מפגשי והפקת בניהול השתתפות •

 המחלקה של נוספים ואירועים סדנאות בהרצאות ונוכחות השתתפות •

 : התפקיד דרישות

 גדול ראש, טובים אנוש ויחסי חברותיות, יוזמה, חריצות, ובימים בשעות גמישות •

 חברתית למעורבות וחיבור

 וסיוע אחרים אגודה באירועי גם להשתתף המלגאי יידרש המלגה במסגרת •

 .באגודה אחרות למחלקות

  צלם .2

 :התפקיד דרישות

  ועריכה בצילום ניסיון •

 וידאו בצילום ניסיון •

 ובימים בשעות גמישות •

 קריאטיביות •

 יתרון -(פייסבוק) אינטרנטי בקידום רקע •


