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 בתכנית 'מתחברים'עם ארגונים רא לשותפות קול קו
 אביב-אוניברסיטת תלבבהובלת היחידה למעורבות חברתית 

 (2019-2020) ףשנה"ל תש"
 

הגברת המעורבות פועלת לו והדמוקרטיה לחיזוק החברה האזרחית תכניותאוניברסיטת תל אביב מקדמת 
 .על החברה בישראל סגלווההשפעה של סטודנטים 

 מהמגזר השלישי והציבורי( היחידה למעורבות חברתית מזמינה ארגונים 2019-2020) ףהלימודים תש" שנתלקראת 
למידה ועשייה  על ידילקידום מעורבות חברתית של סטודנטים  - תכנית 'מתחברים'בלהגיש מועמדות לשותפות 
 בסוגיות חברתיות מהותיות. 

  
 יקט יכלול:כל פרו

 עם אנשים משפיעים. יםהכולל דיונים ומפגש ,סוגיה חברתית נבחרתל הנוגעתהליך למידה  .1

 פועל הארגון.  ןמטרות החברתיות לשמהומקדמת את  הנגזרת מהסוגיהשל הסטודנטים פעילות חברתית  .2
 

 : היקף הפרויקט
 התכנית פועלת בשני מסלולים בהם ניתן להשתלב:

 ועשייה.  , הכוללות למידה שעות 90-110 בהיקף 2020עד יוני  2019מנובמבר  -שנתי מסלול 

 שעות, הכוללות למידה  50הכולל  2020עד יוני  2020הפועל בסמסטר ב' ממרץ  -מסלול סמסטריאלי
 ועשייה.  

 
  :שותפותל ערוציםמוצעים שני 

 הכולל הנחייה והובלה של קבוצה:  ערוץ
, ע"י מנחה מטעם הארגוןסביב סוגיה חברתית שהארגון פועל להתמודדות עמה  הנחיית תהליך למידה קבוצתי

 .סטודנטיםחברתית של הובלת פעילות בנוסף ל
 . (באוניברסיטה, עדיפות לקיום המפגשים סטודנטים 15-10גודל קבוצה )

 
 : ערוץ הכולל שילוב של סטודנטים בארגון

 חודי או מהותי לקידום מטרות הארגון. יבפרויקט י
הנחיית הסטודנטים במפגשי הלמידה תעשה ע"י מנחה מטעם היחידה למעורבות חברתית או מארגון העוסק 

 בסוגיה חברתית דומה. 
 סטודנטים(.  5-10)גודל קבוצה 

 
 :ארגוניםלעדיפות תינתן 

 או אופן פעולה חדשני\ובעלי ידע ייחודי  .1

 הפועלים לשינוי חברתי בבעיות מאקרוארגונים  .2

 פעילים בפריסה ארצית .3

 סיון בשיתופי פעולה )דגש על שיתופי פעולה בין מגזריים(יבעלי נ .4

 .יבאב-חדש המסתייע באיכויות ובכישורים של סטודנטים מאוניברסיטת תל\בעלי רצון לקדם פרויקט קיים .5

 . עניק לסטודנטים חווית התנסות משמעותיתהמוצע יהפרויקט  .6

במסלול שנתי או  לכל סטודנט המשתתף בפרויקט 1,500₪יכולת להשתתפות כספית בגובה של  .7
 לפעילות סמסטריאלית. 750₪

 במקרים חריגים תישקל התחשבות בגובה ההשתתפות הכספית. *
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 חברתיות מהתחומים הבאים:ניתן להציע פעילות המתמקדת בסוגיות 

 דמוקרטיה, שקיפות ואזרחות  .1

 אי שוויון והדרה חברתית  .2

 אלימות, גזענות, זכויות אדם וכבוד האדם .3

 כלכליות, צדק חברתי ומיצוי זכויות-סוגיות חברתיות .4

 סביבה, קיימות וזכויות בע"ח   .5

 צעירים ומנהיגות .6

 חינוך לדמוקרטיה  .7
 

 : דרכיםניתן לשלב סטודנטים בפעילות במגוון 

 יזמות חברתית, פיתוח וחדשנות .1

 שיווק, תכנון ואסטרטגיה .2

 קידום מדיניות ולובי .3

 התמחויות .4

 רב שיח ודיאלוג .5

 מנהיגות והובלה .6

 שירותים וסיוע .7

 חונכות והדרכה .8
 

הלמידה, ולכלול על הפעילות המעשית של הסטודנטים להתכתב עם הסוגיה החברתית הנבחנת בתהליך 
 דרישות תפקיד ברורות ומסודרות.

 
 בחירת הארגונים השותפים:

האוניברסיטה תקים ועדת בחירה מיוחדת שתקבע את רשימת הארגונים השותפים לתכנית לפי שיקול דעתה 
 המוחלט והבלעדי. 

 
עמיתים והנחיה עם השותפות עם הארגונים לאורך השנה תכלול קשר רציף עם צוות "מתחברים", וכן מפגשי 

 מפגשים לאורך השנה( 4-המנחים והשותפים בפרויקטים השונים. )יתקיימו כ
 
 

 ביטוח 
נטים בביטוח מתנדבים או דפעילות המתבצעת בארגונים השונים תבוטח על ידי הארגון השותף ותכלול את הסטו

שיגרמו  םנזקי בגיןשא באחריות ייישי ולביטוח צד של הארגון יתחייבביטוח פעילים/עובדים כמקובל בארגון. כמו כן, 
 .ידם-עללסטודנטים ו/או נזקים שנגרמו 

 
 בתוך הקמפוס.הסטודנטים לפעילות תבטח את אחריותה על פי דין בכל הנוגע האוניברסיטה 

 
 

 פירוט נוסף מופיע בהמשך המסמך.
 :במיילניתן לפנות  לשאלות נוספות ולהגשת מועמדות

ilac.tau.tauimpact@tauex. או liormilo@tauex.tau.ac.il  

 

  

mailto:tauimpact@tauex.tau.ac.il
mailto:tauimpact@tauex.tau.ac.il
mailto:liormilo@tauex.tau.ac.il
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 מסגרת השותפות 

 

 
כמנחי קבוצה ו/או כמובילי היחידה למעורבות חברתית באוניברסיטת תל אביב מאפשרת לארגונים להשתלב 

 לפי העדפותיהם ויכולתם ולפי שיקול דעת הנהלת התכנית. בתכנית 'מתחברים' פעילות 
 

 היקף הפרויקט:

 לערוץ הנבחר בהתאמה ,סמסטר ב'שנת הלימודים או בתחילת עם תחילת חל הפעילות ת . 

  שעות לפעילות  50 -שעות לפעילות שנתית ו 90-110היקף הפעילות הלימודית והמעשית הוא כ
 סמסטריאלית. 

  ל מפגש מרכיב לימודי ומרכיב מעשיהמשלבת בכניתן לקיים פעילות. 
 

 שותפות ערוצישני לארגונים מוצעים 
 הכולל הנחייה והובלה של קבוצה:  ערוץ

 .סטודנטיםההובלת פעילות חברתית של , בנוסף לע"י מנחה מטעם הארגוןהנחיית תהליך למידה קבוצתי 
 

 סטודנטים. 15-10 :קבוצההגודל 
 

 מיועד: הערוץלמי 

  לארגונים שמחפשים הזדמנויות להוביל פרויקט ייחודי משמעותי בארגון ויכולים להיעזר באיכויות של
 אביב כקבוצה גדולה או כצוותים. -סטודנטים מאוניברסיטת תל

  .לארגונים בעלי פעילות רחבה ומגוונת 

  ורואים בסטודנטים קהל יעד וסוכני  אותה מקדמים,לארגונים שמעוניינים לקדם מודעות לסוגיה החברתית
 שינוי. 

  יך למידה המשולב בהתנסות ועשייה.להוביל תהל בעלי הפניות והרצוןלארגונים 

  לארגונים המחפשים לחדש ולרענן את התהליכים המתקיימים במסגרתם תוך היעזרות בקבוצת אנשים
 צעירה, אופטימית ויצירתית. 

 
 : ישנם שני מסלולים בערוץ זה

 :שעות 90-110 –שנתי  מסלול .1
שעות ובנוסף יפעלו בפעילות  16-28 -מפגשים במהלך השנה בהיקף של כ 8-14הסטודנטים ישתתפו ב 

 שעות בהתאמה.  62-94התנסותית בפרויקט המקדם את מטרות הארגון בהיקף של 

 :שעות 50 -ב'  טרסמס –מסלול סמסטריאלי  .2
שעות ובנוסף יפעלו בפעילות  8-14 -בהיקף של כמפגשים במהלך הסמסטר  4-7הסטודנטים ישתתפו ב 

 שעות בהתאמה.  35-42התנסותית בפרויקט המקדם את מטרות הארגון בהיקף של 
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 : ערוץ הכולל שילוב של סטודנטים בארגון

באחריות הארגון ליווי הסטודנטים בפעילות החברתית. הנחיית הסטודנטים במפגשי הלמידה תעשה ע"י מנחה 
 מטעם היחידה למעורבות חברתית או מארגון העוסק בסוגיה חברתית דומה. 

 
 .סטודנטים 5-: כקבוצההגודל 

 
 מיועד: הערוץלמי 

  לארגונים שמחפשים הזדמנויות להוביל פרויקט ייחודי משמעותי בארגון ויכולים להיעזר באיכויות של
 אביב כצוות או כיחידים.  -סטודנטים מאוניברסיטת תל

 מוקדת או בעלי צורך ממוקד בארגוןלארגונים בעלי פעילות מ . 

 ודנטים בארגון באופן קבוצתי או לארגונים קטנים או בינוניים בעלי יכולת ללוות מספר מצומצם של סט
 אישי. 

  לארגונים בעלי התמחות מקצועית ייחודית המעוניינים לשלב בפעילותם סטודנטים הלומדים תחום לימודים
 .מסוים )התמחות(

 בעלי רקע דומה/רלוונטי  לארגונים המעניקים שירות לאוכלוסיות יעד מובחנות המעוניינים לשלב סטודנטים
 , אזור גיאוגרפי, מגדר, מגזר, צרכים מיוחדים.  לארגון. למשל: שפה

  לארגונים המחפשים לחדש ולרענן את התהליכים המתקיימים במסגרתם תוך היעזרות בצוות של
 סטודנטים צעירים, אופטימיים ויצירתיים.

 
  :סמסטריאליבערוץ זה ניתן לבחור במסלול שנתי או במסלול 

 שעות. 90-120 – מסלול שנתי .1

  שעות באחריות מנחה מטעם  16-28מפגשים במהלך השנה בהיקף של כ  8-14ישתתפו ב הסטודנטים
  .היחידה למעורבות חברתית

  שעות  62-104בנוסף יפעלו בפעילות התנסותית בפרויקט המקדם את מטרות הארגון שלכם בהיקף של
 בהתאמה. 

  ניתן לשלב במפגשי הלמידה מומחים/מרצים מהארגון שלכם על מנת שהסטודנטים יחשפו לעבודת
 הארגון ולחשיבותה. 

  .שעות 50כ  – ב' טרסמס –מסלול סמסטריאלי  .2

  באחריות מנחה מטעם  שעות 8-14מפגשים במהלך הסמסטר בהיקף של כ  4-7הסטודנטים ישתתפו ב
 היחידה למעורבות חברתית 

  שעות  42 -35בנוסף יפעלו בפעילות התנסותית בפרויקט המקדם את מטרות הארגון בהיקף של
 בהתאמה. 

  ניתן לשלב במפגשי הלמידה מומחים/מרצים מהארגון שלכם על מנת שהסטודנטים יחשפו לעבודת
 הארגון ולחשיבותה. 

 
 

 :אחריות היחידה למעורבות חברתית

  לרבות הכנת התשתית, הגדרת מרכיבי  הפרויקטיםיוזמת ומנהלת את היחידה למעורבות חברתית
תפעוליים ומתן מענה לצרכים  תיאום בין כל הגורמים, ואבני היסוד, בניית מערכת השעות הפרויקטים

 ., כפי שיוגדרו לקראת תחילת הפעילותבפעילות המתקיימת בקמפוס

  ,ת שוטפות וצרכים ומתן מענה לבעילגות וממתן היחידה אחראית על תהליך גיוס ושיבוץ הסטודנטים
  . שעולים מהפעילות

 מפגשי הכנה למנחים ומפגשי העמיתים בתכנית.  היחידה למעורבות חברתית אחראית על 

  בנסיבות מיוחדות, לפי שיקול דעת היחידה, רשאית היחידה להפסיק את פעילותו של סטודנט
 פרויקט שאליו שובץ או בתכנית עצמה. ב, או את המעורבות החברתית בארגון
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 המוצעים: הערוציםאחריות הארגון לפי 

  :הובלת הפעילות בארגוןהנחית הסטודנטים ו - בערוץ הנחייה והובלהאחריות הארגון  .1
 

 תפקיד מנחה מטעם הארגון ומוביל פעילות

  הלימודיים וההתנסותייםבאחריות המנחה להכין תכנית עבודה מפורטת למפגשים . 

 למפגשים הלימודיים המנחה אחראי על התוכן העיוני. 

 יתעל המנחה להגדיר דרישות ברורות המצופות מהסטודנטים: תיאור תפקיד המיועד לכל סטודנט/ 
 במסגרת הארגון שלו. ושיפעל

  הנחית הסטודנטים במהלך תקופת הפעילות, במפגשי הלמידה ובהדרכה לקראת פרויקט
  .והשתלבות בארגון

 פעילות הסטודנטים מול הארגון לפי מתווה הפרויקט המוצע על ידי הארגון.ם ואית 

  המנחה בכל קבוצה יהיה אחראי הן על התוכן לרבות מרצים חיצוניים אורחים, הן על ההכנה לקראת
 הפעילות בשטח. 

  מתן מענה לבעיות שוטפות העולות מהפעילות בארגון ברמה קבוצתית או אישית לפי על אחריות
 .צרכי הסטודנטים פעילות ולפיאופי ה

 נוספים, במידה וירצה לשלבם בפעילות )ארגונים ה המנחה יהיה אחראי על הקשר עם הארגונים
  .הפועלים למען אותה סוגיה שהוצגו במתווה הפעילות(

  לגבי סטודנטים שאינם עומדים במסגרת התכנית, ולגבי בעיות  :בעיותאחראי על עדכון היחידה לגבי
  שוטפות שעולות מהפעילות ומהתאמתה לאופי הקבוצה. 

  .אחראי על מעקב דיווחים חודשיים של הסטודנטים והפצת שאלוני ההערכה 

  ( ובאירועי התכנית. במהלך השנה 4-כ)השתתפות במפגשי עמיתים 
 

 שותפות בהובלת הפעילות בארגון  - בערוץ שילובאחריות הארגון  .2

  על הארגון להגדיר דרישות ברורות המצופות מהסטודנטים: תיאור תפקיד המיועד לכל סטודנט שיפעל
 במסגרת הארגון שלו.

 פעילות הסטודנטים מול הארגון לפי מתווה הפרויקט המוצע על ידי הארגון.ם ואית  

  הובלת הסטודנטים בפרויקט המוצע, הענקת המידע הרלוונטי לקיום הפרויקט ואחריות על התשתית
 לפעילות במסגרת הארגון. 

  .קשר עם מנחה הקבוצה לגבי בעיות שעולות מהפעילות בארגון 

  .מינוי נציג בארגון שיהיה רפרנט מול הנהלת התכנית 

 פגשים הקבוצתיים הלימודיים.השתתפות במפגש חשיפת הפעילות בארגון במסגרת המ 

  דיווח על כל בעיה שעולה מהפעילות ומהשתלבות הסטודנטים בארגון לרבות סטודנטים שאינם מקיימים
 את מחויבותם. 

 במהלך השנה( ובאירועי התכנית.  4-השתתפות במפגשי עמיתים )כ 
 

 כספית של הארגונים:השתתפות 
בארגון בפרויקט  יםהמשולב /יתכל סטודנטעבור  1500₪בגובה הארגונים השותפים מתחייבים להשתתפות כספית 

 לפעילות במסלול סמסטריאלי.  750₪ להשתתפות בגובהבמסלול שנתי ו

 .ההשתתפות הכספית מיועדת למלגות הסטודנטים 

  יוגש לארגון חשבונית לתשלום על סמך היקף הסטודנטים המשתתפים  2020החל מחודש אפריל
 בפרויקט בפועל.

  2020התשלום יועבר ליחידה למעורבות חברתית בין חודש מאי לאוגוסט  . 

 ענקו לסטודנטים על ידי אוניברסיטת ת"אמלגות יוה . 
 

 או בביטוח מקביל ובביטוח צד ג'. ולהכליל את הסטודנטים בביטוח המתנדבים של הארגוןכמו כן, על ** 
 

   .מועמדותהטופס הגשת באם הנך מעוניין להשתתף בתכנית כפי שפורטה לעיל אנא מלא את 
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 ףהתחייבות לשותפות בפרויקטים למעורבות סטודנטים בקהילה לשנת תש"

 
מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמך בקשת ההצטרפות לתכנית מתחברים ולמסגרת השותפות המפורטת 

 ב"קול הקורא". 
 

אביב מפעילה באמצעות היחידה למעורבות חברתית מערך של פעילות התנדבותית, בו פועלים -תלאוניברסיטת 
פועלים הסטודנטים נדרשים לעמוד בכללי המעורבות  םסטודנטים בארגונים שונים בקהילה. הארגונים בה

גונים ואישור על השתתפות בתשלום. אחריות האוניברסיטה והארהמפורטים לעיל, במסמך בקשת ההצטרפות 
 מפורטת בקול הקורא. 

 
 הסטודנטים ישתבצו לפעילות בהתאם להעדפותיהם ולהתאמתם. 

 יתווסף מע"מ, שכן האוניברסיטה הינה מלכ"ר.  לאעל סכום זה 
 
 

 _____________מספר סטודנטים מקסימלי משוער בפרויקט:  
 : ותלהשתתפות במלג משוער סך סכום
 כמות סטודנטים  _____ = סך הכל השתתפות הארגון _______ X 1500שנתי:    

 כמות סטודנטים  _____  = סך הכל השתתפות הארגון _______ X 750סמס ב':  
 * המסגרת תכלול את הסטודנטים בביטוח המתנדבים שלה ובביטוח צד ג'.

 
 שם המסגרת:_________________________________________________

 
 מס': _________________  עיר: _____________ מיקוד:_____________וחוב כתובת: ר

 
ארגון(  מאשרים בזה כי קראנו את כללי ההשתתפות שם ה אנו מורשי החתימה בשם________________)

לרבות תשלום השתתפות -בפרויקט ואת נוהלי העבודה בפרויקט, מסכימים לתוכנם ומתחייבים לפעול על פיהם
 ומועדי התשלום.  במלגות 

אנו מתחייבים בזאת שהסטודנטים יבצעו את הפעילות החברתית בהתאם לכללי המעורבות המפורטים במסמך 
  בקשת הצטרפות הארגון להשתתף בתכנית ביחידה למעורבות חברתית.

 
 :1מורשה חתימה 

תאריך__________________ שם___________________ תפקיד__________________ 

 חותמת________________   חתימה__________________

 
 :2מורשה חתימה 

תאריך__________________ שם___________________ תפקיד__________________ 

 חותמת________________   חתימה__________________

 
 אישור

______ וע"י ני הח"מ עו"ד/רו"ח  מאשר בזאת כי מסמך זה, נחתם ע"י ________________א
__________________ שהנם מורשים לחתום בשם התאגיד ___________________  וכי חתימותיהם בצירוף 

 חותמת התאגיד, מחייבים את התאגיד לצרכיי התקשרותו שעפ"י מסמך זה.
 

 חתימה _________________________________________    תאריך
 
 

 מטעם הארגון:להלן פרטי איש/ת  קשר לפעילות 

 שם: ______________________________  תפקיד: ____________________________

 טלפון: __________________ פקס:____________________ נייד: _________________

 מייל __________________________________ימים ושעות עבודה: ________________

 ex.tau.ac.illiormilo@tauעו"ד למייל \ע"י רו"ח יםע"י מורשי חתימה ומאושר םוחתו זה סרוקעמוד א להחזיר נ
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