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מידע כללי

היקף פעילות וגובה המלגה
< מלגה סטנדרטית – 4,000 ₪ עבור 50 שעות שנתיות.

הגשת בקשה למלגה
על מנת להרשם למלגות, יש למלא את טופס הגשת מועמדות למלגת מעונות תשפ״א.

< תנאי קבלת מלגה מאגודת הסטודנטים והסטודנטיות
<< על הסטודנט/ית להיות רשום/ה כתלמיד/ה באוניברסיטת תל אביב. 

<< על הסטודנט/ית להיות דייר/ת במעונות איינשטיין או ברושים.
<< על הסטודנט/ית להיות חבר/ת אגודה ולשלם דמי רווחה.

<< לפני תחילת ההתנדבות כל סטודנט/ית י/תחתום על כתב הבנה.
<< ביצוע כל שעות ההתנדבות במלואן.

<< חובת הגעה לימי השיא, ימי העיון ולטקס המלגות שיתקיים בסוף השנה.
<< אם הסטודנט/ית מפסיק/ה את לימודיו/ה, הוא/ היא מתחייב/ת להודיע על כך תוך 

חודשיים למחלקת מעורבות חברתית.
<< אם הסטודנט/ית מפסיק/ה להתגורר במעונות, הוא/ היא מתחייב/ת להודיע על 

כך תוך חודשיים למחלקת מעורבות חברתית.

שימו לב!
אם בשל הקורונה יכפה עלינו עוד סגר, ניתן להמיר התנדבות במקום פיזי בהתנדבות 

טלפונית דרך "מכבי – שירותי בריאות".

https://docs.google.com/forms/d/1xQ9A7JaUSAarxzhrS5SYD8AaHrvz_sUFOuVH8k9N6yw/closedform


עמותת שקיפות בינלאומית ישראל - שבי"ל )ע"ר(עמותת "פוש"

< תיאור הפרויקט ומטרתו
עמותת "פוש" הינה ארגון ללא מטרות רווח המבוסס על מתנדבים/ות אשר התאגדו

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

מטרת העמותה לפעול להצלחה ולשוויון בחינוך ע"י העלאת רמת הידע של
התלמידים/ות, מיצוי הפוטנציאל האישי שלהם/ן והעלאת המוטיבציה, האחריות

והביטחון העצמי, תוך מתן דוגמא אישית של מתנדביה/ מתנדבותיה לתלמידים/ות
והקניית ערכים חברתיים ואישיים.

< תפקידים מוצעים
הגעה לבית הספר )לימוד מקוון במקרה של סגר( או המוסד החינוכי )ככל שיתאפשר( 

ביום ושעה קבועים למשך שעה וחצי לפחות, כדי להעביר שיעור לתלמיד/ה אחד או יותר 
בכיתות א'- י"ב. 

< מקום וזמני הפעילות
בתי ספר יסודיים ותיכוניים בבוקר או גילאי חטיבה-תיכון בשעות אחר הצהריים.

< דרישות תפקיד
סבלנות, אהבה ויכולת ללמד תחום דעת שנלמד בבית הספר.

< תיאור הפרויקט ומטרתו
עמותת שקיפות בינלאומית ישראל – שבי"ל )ע"ר( נוסדה בשנת 1999 על ידי פרופ' דוב 

 יזרעאלי, במסגרת הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב.
חזון העמותה הוא הנחלת הערכים והנורמות של שקיפות, טוהר מידות וקידום ערכי 
הדמוקרטיה, יושרה, אתיקה ואחריותיות, בתחומי התרבות והחברה האזרחית במגזר

הציבורי והפרטי. העמותה מבקשת להנחיל זאת כתרופה מקדימה לשחיתות,
ולהתמודדות עם תופעות של שחיתות במהלכים אפקטיביים לשם מניעת התפשטותה.

מלגאי/יות העמותה ישתלבו בפרויקטים אשר יש לעמותה להציע הנוגעות לקידום ערכי 
הדמוקרטיה בישראל, לשמירה על טוהר המידות, שקיפות ומניעת שחיתות.

< תפקידים מוצעים
<< מדד שקיפות ברשויות המקומיות

במסגרת זו הסטודנטים/ות נדרשים/ות לחקור ולאסוף נתונים עבור מדד השקיפות 
ברשויות שתכליתו ומטרתו הן לבחון את נגישות המידע באתר האינטרנט של הרשות 

המקומית וזמינותו לציבור, ובד בבד לשמש כלי בידי הרשות, נבחריה/ נבחרותיה
ועובדיה/ עובדותיה, להגברת השקיפות בתחומי פעילותם. 

<< מדד שקיפות בתאגידים
אשר בודק את מידת השקיפות של החברות הישראליות המובילות במשק.

<< צוערי השקיפות
הסטודנטים/ות יובלו את נושא השקיפות באוניברסיטאות ויסייעו בבניית תכנית

שקיפות עבור תלמידי/ות תיכון. 

< מקום וזמני הפעילות
מיקום העבודה גמיש - ישנה עדיפות לעבודה מהמשרדים בחיים לבנון 30, תל אביב; אך 

ניתן לבצע חלק מהעבודה מהבית.

< דרישות תפקיד
יחסי אנוש, מסירות, דיוק | שליטה בשפה האנגלית - יתרון



הטלוויזיה החברתית

< תיאור הפרויקט ומטרתו
הטלוויזיה החברתית היא גוף תקשורת מקצועי-עצמאי הפועל לקידום סדר יום חברתי 

בישראל ע"י הפקת כתבות וידאו והפצתן. מטרת העמותה לפעול להצלחה ושוויון בחינוך 
ע"י העלאת רמת הידע של התלמידים/ות, מיצוי הפוטנציאל האישי שלהם/ן, העלאת

המוטיבציה, האחריות והביטחון העצמי, תוך מתן דוגמא אישית של מתנדביה/
מתנדבותיה לתלמידים/ות והקניית ערכים חברתיים ואישיים.

< תפקידים מוצעים
<< עוזרת הפקה

תפקיד הכולל מגוון מטלות כגון תמלול ראיונות וקטעי וידאו, שיבוץ כתוביות לכתבות, 
איתור ומיון חומרי ארכיון.

<< עורך/ת וידאו
<< מתרגם/ת מערבית לעברית

< מקום וזמני הפעילות
בקיבוץ גלויות בתל אביב, קרוב לשכונת פלורנטין, פעילות מקוונת מיועדת רק לתפקידי 

עוזר/ת הפקה ומתרגם/ת )לא לעריכת וידאו(; א' - ה', 09:00-18:00.

< דרישות תפקיד
<< עוזר/ת הפקה ועורך/ת וידיאו- הזדהות עם ערכי הטלוויזיה החברתית, רצוי רקע

בעריכת וידאו. 
<< תפקיד מתרגם/ת- דובר/ת ערבית

הגן הבוטני - אוניברסיטת תל אביב

< שם הפרויקט
פיתוח אוסף ייחודי של צמחים למטרות מחקר והוראה.

< תיאור הפרויקט ומטרתו
פיתוח בוטני ומדעי של אחת מהחלקות הייחודיות של הגן הבוטני. הפיתוח יכלול תחזוקה 

שוטפת, ריבוי צמחים ושתילתם, איסוף מידע מדעי ופולקלוריסטי על הצמחים בחלקה, 
הצגת המידע לציבור בדרך של שילוט וכתיבת חומרי הדרכה, וכן ארגון משלוחי זרעים 

לצרכי גנים בוטניים, מחקר ושמירת טבע.

< תפקידים מוצעים
טיפוח וריבוי צמחים, שתילה ותחזוקת צמחים, תחזוקה שוטפת, כתיבת שלטים, איסוף 

מידע, אחריות על משלוחי זרעים לרחבי העולם. 

< מקום וזמני הפעילות
פעילות בגן הבוטני באוני' ת"א, בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00 )לא כל השעות, אלא 

השתבצות בטווח הזה(.

< דרישות תפקיד
נדרשת כשירות לעבודה פיזית בחוץ, לפחות בחלק מן הזמן | רקע ביולוגי ובוטני - יתרון.

מעון ויצ"ו אוניברסיטת תל אביב

צער בעלי חיים רמת גן והסביבה

< שם הפרויקט

מעורבות חברתית במעון הילדים

< תיאור הפרויקט ומטרתו
המעון לגיל הרך של אוניברסיטת תל-אביב פועל בשיתוף עם ויצ"ו העולמית ומיועד 

למשפחות א/נשי הסגל והסטודנטים/ות באוניברסיטה. לדברי פרופ' יוסף קלפטר, נשיא
אוניברסיטת תל אביב: "המעון יסייע רבות לציבור העובדים/ות, החוקרים והחוקרות

הצעירים/ות, ולקליטתם בארץ של מדענים/יות חוזרים/ות ובני/ות משפחותיהם". המעון 
מהווה מסגרת חינוכית, המבוססת על ידע עדכני רב-תחומי, ומעניק שירותי העשרה, 

הדרכה, הסברה וייעוץ לקהילה.
מטרת הפרויקט היא מפגש בו הסטודנטים/ות ישחקו, יקריאו סיפורים, ישוחחו ויפעילו 

את הפעוטות הנמצאים במעון.

< תפקידים מוצעים
השתלבות בכיתת המעון, משחק והאכלה )ללא החתלה(. 

< מקום וזמני הפעילות
מעון ויצו אוניברסיטת תל אביב בקמפוס ברושים, ראשון עד שישי, מ 07:30-16:30.

< דרישות תפקיד
מסירות וגישה חיובית. ניסיון עבודה עם ילדים מהווה יתרון.

< תיאור הפרויקט ומטרתו
צער בעלי חיים רמת גן והסביבה היא עמותה ללא מטרות רווח אשר פועלת מעל ל- 50 

שנה. חברי/ות העמותה פועלים/ות במסירות אין קץ להצלתם של כלבים וחתולים 
נטושים הן על ידי דאגה יומיומית לרווחתם והן באמצעות שיקום התנהגותי ורפואי, תוך 

איתור משפחות מאמצות ובתים עבורם. בית המחסה נמצא בשכונת נחלת יצחק בתל 
אביב ופתוח 7 ימים בשבוע.

מטרת הפרויקט היא חשיפת בעלי החיים לבני אדם כדי לקדם את אימוצם לבית חם.

< תפקידים מוצעים
<< הוצאת כלבים לטיול ומשחק עם החתולים

<< עזרה במדיה ואינטרנט )גרפיקאים/ות(
<< גיוס כספים )טלמרקטינג(

<< הדרכות בבתי הספר )העברת שיעורים לפי תכנים הניתנים על ידי העמותה(

< מקום וזמני הפעילות
רחוב חפץ חיים 4 תל אביב; א' - ה': 11:00-17:30;  שישי עד 15:00; שבת עד 16:00.

< דרישות תפקיד
אוהבי בעל חיים.



מכבי שירותי בריאותעמותת "גבהים"

< תיאור הפרויקט ומטרתו
עמותת “גבהים” הוקמה כדי לסייע לעולים/ות בעלי/ות השכלה גבוהה למצוא עבודה 

ההולמת את כישוריהם/ן, ובכך לתרום בתורם לכלכלה, לחברה ולתרבות בישראל.
תכנית הדגל שלה מקנה לעולים/ות כישורים וידע לפיתוח קריירה באמצעות סדנאות, 

ייעוץ אישי וליווי של מנטור/ית מתחום ההתמחות שלהם.
ישנם מספר פרויקטים בהם הסטודנטים וסטודנטיות מסייעים/ות למנהלי/ות התכניות 

בעבודה השוטפת. העבודות מאד דינמיות ומשתנות בהתאם ליכולת המתנדב.

< תפקידים מוצעים
<< קיום שיחות טלפוניות עם המנטורים/יות

<< עיצוב גרפי
<< תפעול המדיה החברתית

<< אדמיניסטרציה
<< ארגון אירועים

< מקום וזמני הפעילות
מעונות הסטודנטים איינשטיין רמת אביב; שעות גמישות, אך עדיפות להתנדבות בשעות 

פעילות העמותה: 09:00-17:00.

< דרישות תפקיד
אנו מחפשים מלגאים/יות עם ראש גדול ויכולת לעבוד באופן עצמאי. 

< שם הפרויקט

"נפגשים"

< תיאור הפרויקט ומטרתו
מסוף שנת 2017 פועל במכבי שירותי בריאות מערך מתנדבים/ות לביקורי בית אצל 

מטופלים/ות עם מערכות תמיכה מעטות לצורך הפגת בדידות ויצירת קשר חברתי. מאות 
מתנדבים/ות במחוז המרכז מבקרים/ות מטופלים/ות בביתם מדי שבוע. המתנדב/ת

והמטופל/ת מבלים/ות יחדיו זמן איכות בפעילויות לפי בחירתם/ן ובהתאם לתחומי עניין
משותפים וליכולת הניידות. חלק מ"הזוגות" יוצאים לפעילות מחוץ לבית, וחלק – מבלים 

בתוך הבית בשיחה או עשייה משותפת.

< תפקידים מוצעים
ניהול קשר פרונטלי או טלפוני עם מישהו/י שמצוי בבדידות.

<< מפגש פרונטלי
ניתן יהיה  לשלב פעילויות כמו: שיחה, טיול בסביבת הבית )אם המטופל/ת נייד/ת( וכל 

פעילות חברתית שמקובלת על שני הצדדים.
<< קשר טלפוני

המתנדב/ת יהיה בקשר עם קשיש/ה ות/יסייע לו בנושאים שונים, שכמובן אינם
טיפוליים או פיזיים בשום אופן. על המתנדב/ת להתקשר אל הקשיש/ה פעמיים/

שלוש בשבוע.

בשני מסלולים אלו, צוות העובדות הסוציאליות והרכזים של מכבי ילוו את המתנדבים/ות 
והמטופלים/ות לאורך כל הדרך בזמינות מקסימלית.

< מקום וזמני הפעילות
ההתנדבות היא לפחות שעה בשבוע )כמובן שניתן גם יותר(, בזמן ובמקום המתאימים 

למתנדב/ת )אפשר בבית הקשיש/ה, או מחוץ(. אנו דואגים/ות להתאמה מיטבית בין
מתנדב/ת למטופל/ת   .

< דרישות תפקיד
יכולת לקשר/ אינטראקציה בינאישית.



דור לדור

< תיאור הפרויקט ומטרתו
<< פרויקט ליווי אישי

יצירת קשר אישי ארוך טווח שיהווה קשר אישי בין דורי. המפגשים מאפשרים הקלה 
בחיי הבדידות והניכור המאפיינים את החברה האורבנית המערבית, מתוך נקודת הנחה 

שקיים דור צעיר המעוניין ללמוד את עברו ולהתחבר לשורשיו, וילמד להעריך את
הא/נשים המבוגרים/ות שעיצבו את המציאות בה הוא גדל.

מצד הזקן/ה, התכנית מאפשרת לו/ לה להרגיש משמעותי/ת וחשוב/ה לאדם/ אישה 
אותו/ה הוא/ היא פוגש/ת וכן להיות פעיל/ה ושמח/ה יותר.

<< פרויקט עזרה בדרך
קבלת פניות מהזקנים/ות ומגורמי הרווחה. הפניות שמגיעות מתפרסמות ע"י הארגון 
לפעילים דרך קבוצת הוואצאפ המיוחדת של "עזרה בדרך". הפניות מתרכזות בסיוע 

בתיקונים קלים וסידורים בבית שהזקנים/ות אינם/ן יכולים/ות לעשות בעצמם, עזרה 
במחשב, קניות, ליוויים לבדיקות ותורים רפואיים בקופות ובתי חולים ואפילו סתם 

לשבת לקפה. מטרת התכנית היא לסייע לזקנים/ות בצרכים היומיומיים שלהם/ן וכן 
ליצור קשר ראשוני עם זקנים/ות שאמנם מבקשים/ות סיוע טכני, אך חלקם הגדול 

מעוניינים/ות גם בקשר חברתי ארוך טווח.

< תפקידים מוצעים
<< הצטרף/י אלינו ונדאג לשבצך במיזמים חברתיים בהם מתקיים קשר בין-דורי בין

צעירים/ות לאזרחים/יות ותיקים/ות. יחד נוביל שינוי חברתי ביחס של הדור הצעיר 
כלפי דור המייסדים. 

מחויבות המלגאים/ות ליצירת קשר אישי ומפגש חברתי בבית הזקן/ה באופן קבוע 
במועד המוסכם על המלגאי/ת והזקן/ה. 

<< ישנה אפשרות לקחת פניות ב"עזרה בדרך", בהתאם ליכולות ולרצון המלגאי/ת.

< מקום וזמני הפעילות
תל אביב-יפו; מתי שנוח למלגאי/ת ולזקן/ה במהלך השבוע, בהסכמה ובתיאום ביניהם.

< דרישות תפקיד
יכולת יצירת קשר ואהבה לאוכלוסייה מזדקנת, סבלנות וסובלנות, יכולות הכלה, אחריות, 

בגרות והגדלת ראש.

הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים וסטודנטיות

< תיאור הפרויקט ומטרתו
הפסטיבל נוסד בשנת 1986 כיוזמה של סטודנטים/ות בחוג לקולנוע וטלוויזיה של

אוניברסיטת תל-אביב. מאז, מתקיים הפסטיבל מדי שנה בחודש יוני בסינמטק תל-אביב 
וברחבי העיר ומציג למעלה מ-150 סרטים קצרים מהארץ ומהעולם.

הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים וסטודנטיות הינו הגדול מסוגו בעולם ונחשב אחד 
משלושת החשובים בתחומו, אשר פעילותו מתאפשרת הודות לעשרות סטודנטים/ות 

מתנדבים/ות שאוצרים/ות את התכנים ומפיקים/ות את האירועים השונים ומונעים/ות 
מהשאיפה לקדם את היצירה הסטודנטיאלית ופורמט הסרט הקצר בארץ ובעולם.

< תפקידים מוצעים
המלגאי/ת עוזר/ת לנו גם במחשבה היצירתית וגם בכל ההפקה והתחקיר שצריך כדי 

להרים את האירוע. עבודה אדמיניסטרטיבית רחבה שכולל הצעות מחיר, סידור טבלאות, 
חיפוש ספקים ועוד.

< מקום וזמני הפעילות
השנה ברחבי העיר תל אביב, בדרך כלל בסינמטק תל אביב; גמישות לפי העומס, בדרך 

כלל מלגאי/ת מגיע/ה פעם בשבוע או שבועיים למשרד למשך 5 שעות.

< דרישות תפקיד
אחריות וראש יצירתי.



"חי בסרט" - הלל באוניברסיטת תל אביב

< תיאור הפרויקט ומטרתו
סדרת מפגשים בין סטודנטים/ות ישראלים/ות ופנסיונרים/ות אמריקאים/ות סביב

סרטים וסרטונים. מפגש אישי ושיח מעמיק סביב מגוון סוגיות, כגון: זהות אישית, יהדות 
פלורליסטית, אקטואליה, דת ומדינה וקהילות יהודיות בעולם. אנחנו מאמינים

שבתכנית רווח לכולם - היא מאפשרת שיח עשיר במגוון נושאים, מפגש בינלאומי, תרגול 
של האנגלית לסטודנטים/ות, ולקהל הפנסיונרים/ות בארה"ב )שנבחר בהתחשב בתקופת 

הקורונה( - דרך מעניינת להפגת בדידות ותחושת ערך.

הלל ישראל הינו ארגון חברתי שמטרתו להעמיק את תחושת שייכותם של סטודנטיות
וסטודנטים ישראלים/ות לעם היהודי, מתוך תפיסת עולם פלורליסטית. הלל ישראל 

מעודד סטודנטים וסטודנטיות לחקור את הקשר האישי שלהם/ן לעם היהודי, תוך חשיפה 
למגוון רחב של זהויות וקהילות יהודיות בארץ ובעולם.

< תפקידים מוצעים
<< השתתפות במפגשי תוכן קבוצתיים - יתקיימו לרוב בעברית

<< פגישות אישיות אונליין עם פנסיונרים/ות אמריקאים/ות - באנגלית
<< כתיבת סיכום קצר/ תיאור החוויה בסוף כל מפגש

<< השתתפות באירועים/ יוזמות סטודנטים/ות של הלל באוניברסיטת תל אביב

< מקום וזמני הפעילות
אונליין. יתכן ויעבור חלקית לאוניברסיטה; מפגשי תוכן - ימי ראשון, 18:00-20:00. 

מפגשים אישיים עם פנסיונרים/ות - בתיאום אישי אל מול הציוות.

< דרישות תפקיד
<< שליטה בשפה האנגלית )יכולת לצפות בסרטונים ללא כתוביות ולנהל שיח באנגלית(

<< ייצוגיות - סטודנטים וסטודנטיות בעלי בטחון עצמי, רצון להשתתף בשיח, יכולת 
הבעת עמדה, הצגת עמדה אישית בצורה דיפלומטית, פתיחות ויכולת חשיבה על

נושאים חדשים.
<< סקרנות ועניין בנושאי התכנית.

הלל באוניברסיטת תל אביב

< תיאור הפרויקט ומטרתו
הלל ישראל הינו ארגון חברתי שמטרתו להעמיק את תחושת שייכותם/ן של סטודנטיות 
וסטודנטים ישראלים לעם היהודי, מתוך תפיסת עולם פלורליסטית. הלל ישראל מעודד 
סטודנטים וסטודנטיות לחקור את הקשר האישי שלהם לעם היהודי, תוך חשיפה למגוון 

רחב של זהויות וקהילות יהודיות בארץ ובעולם. 

< תפקידים מוצעים
<< שיווק ומדיה חברתית - יצירת ניוזלטר ותכנים לדף הפייסבוק/ אינסטגרם.

<< סיוע במשימות שוטפות של צוות הלל, סיוע בהפקה של אירועים
ויוזמות סטודנטים/ות.

< מקום וזמני הפעילות
לרוב עבודה מהבית; גמיש - התפקיד על בסיס פרויקטים בזמנים גמישים )אין לנו

אפשרות לחלק את הפעילות לימים/ שעות קבועות מראש(; עם זאת, ישנה התחשבות 
רבה בצורכי הסטודנט/ית.

< דרישות תפקיד
<< סדר וארגון

<< גמישות - התפקיד על בסיס פרויקטים בזמנים גמישים )אין לנו אפשרות לחלק את 
הפעילות לימים/ שעות קבועות מראש(

<< יכולת עבודה עצמאית
<< יתרון - עיצוב גרפי, צילום, עריכת סרטונים.

<< יתרון - חשיבה יצירתית ויזמות )נשמח למלגאים/ות שיעזרו לנו ליצור
פרויקטים חדשים(.



Tech2Peace

< תיאור הפרויקט ומטרתו
Tech2Peace זוכה פרס "תקווה ישראלית" ברוח נשיא המדינה, הינו מיזם יהודי-ערבי ללא 

מטרות רווח שהוקם ב-2018 ומטרתו יצירת סמינרים אינטנסיביים בערים שונות
בפריפריה, בהם לוקחים/ות חלק צעירים/ות ערבים/ות ויהודים/ות מישראל והגדה

בגילאי 20-26. בסמינרים לומדים/ות המשתתפים/ות סדנאות בנושאים שונים בתחומי 
ההייטק הכוללים מסלולי תכנות, פיתוח אפליקציות ועיצוב והדפסה בתלת ממד, זאת יחד 

עם סדנאות דיאלוג והרצאות של יזמים/ות מובילים מתחום ההייטק והיזמות. 

< תפקידים מוצעים
<< חבר/ת צוות בניית סמינר

חבר/ה בצוות ניו-מדיה/ חבר/ת צוות ניהול קהילת בוגרים
* התפקידים הינם חלק מצוות, כאשר לכל צוות יש רכז/ת ייעודי/ת מתוך הארגון. 

 << חבר/ת צוות פיתוח ושימור שותפויות
הצוות יתעסק בשימור של שותפויות קיימות וגם בפיתוח של שותפויות חדשות. 

<< רכז/ת פיתוח משאבים
יכולת ממשית ומעשית לקבל כלים לגיוס משאבים ופיתוח כלכלי של עמותות

<< חבר/ת צוות ניו-מדיה
ניהול שוטף של אמצעי הניו-מדיה, כתיבת תכנים וקידום הארגון בפלטפורמות השונות, 

קידום ושיווק הסמינרים והפעילויות דרך הרשת החברתית, התרחבות לפלטפורמות 
ניו-מדיה נוספות.

<< רכז/ת צוות בניית סמינרים
במהלך הקיץ אנחנו נקיים בין 3-4 סמינרים בני שבועיים במקומות שונים בארץ. צוות 

בניית סמינרים יעזור בתכנון הסמינרים ובבנייתם.
<< חבר/ת צוות קהילת בוגרים

קהילת הבוגרים שלנו גדלה במהירות וכבר מונה כמעט 100 בוגרים.
חשוב להבין שעבורנו הסמינרים הם רק קו הזינוק לעבר המשך עשייה ופעילות

משותפת. כדי שזה יקרה, יש לנו צוות האחראי על ניהול הקהילה.

< מקום וזמני הפעילות
תל אביב ואונליין; גמיש.

< דרישות תפקיד
יחסי אנוש טובים, אנגלית ברמה טובה, פתיחות לעבודה עם א/נשים מרקעים שונים 

ויכולת ניהול זמן.

בית ברודצקי - הסוכנות היהודית

< שם הפרויקט

חונכות אישית - מפגשי עזר בעברית 

< תיאור הפרויקט ומטרתו
תכנית בית ברודצקי, הינה תכנית קליטה של הסוכנות היהודית, שקמה כדי לתת מענה 
לעולים/ות צעירים/ות בני/ בנות 18-35, המבקשים/ות לגור וללמוד עברית בתל אביב. 

התכנית כוללת לימודי עברית אינטנסיביים באולפן ברמות השונות. מלבד לימודי
האולפן, התכנית כוללת טיולים וסיורים, סדנאות ופעילויות חוויה שונות. מטרת

החונכות היא תגבור למידת השפה העברית לעולים/ות המתקשים/ות באולפן, וכן סיוע 
וליווי אישי בתהליך הקליטה.

< תפקידים מוצעים
חונך/ת אישי/ת לעולים/ות חדשים/ות.

< מקום וזמני הפעילות
בית ברודצקי – ברודצקי 36 תל אביב; גמיש, לפחות שעה וחצי בשבוע. יש אפשרות 

לפעילות מרחוק אם הנסיבות יחייבו.

< דרישות תפקיד
<< סטודנטים/ות אחראיים/יות ואמינים/ות, בעלי/ות עברית ואנגלית טובה. 

<< בעלי/ות סבלנות ואהבה לעבודה עם א/נשים.
<< עדיפות לבעלי/ות שפות נוספות אך לא חובה.



עומק - המכון לעיצוב מדיניות וחקיקה

תכנית סל"ב - תל אביב-יפו

< תיאור הפרויקט ומטרתו
ארגון עומק הינו עמותה רשומה אשר שמה לה למטרה לקדם את איכות החקיקה
והמדיניות במדינת ישראל. הארגון מתבסס על צוותי מתנדבים/ות, סטודנטים/ות

למשפטים, אשר מבצעים/ות מחקר ומגישים/ות מסמך המלצות לח״כ או לארגון שביקש 
את המסמך. 

< תפקידים מוצעים
אנליסט/ית- המלגאי/ת ת/יבצע מחקר במסגרת עבודה צוותית על יוזמת חקיקה מסוימת 

בהתאם לדרישת ח״כ.

< מקום וזמני הפעילות
תל אביב; גמיש.

< דרישות תפקיד
ניסיון במחקר אקדמי ושליטה בשפה האנגלית. 

< תיאור הפרויקט ומטרתו
הקלת הבדידות והשעמום של ניצולי שואה מרותקי בית, באמצעות מתנדבים/ות

המגיעים/ות אחת לשבוע עם פעילויות פנאי, עניין, חברה ושיחה. 

< תפקידים מוצעים
<< מתנדב/ת חברתי

מגיע/ה לבית הניצול/ה אחת לשבוע למשך שעתיים, סביב פעילויות פנאי משותפות 
לשני הצדדים, חברה ושיחה.

<< מוביל/ת התנדבות
מתנדב/ת המרכז/ת תחתיו/ה קבוצה של 5-10 מתנדבים/ות ולוקח/ת חלק בצוות 

החשיבה של התכנית.

< מקום וזמני הפעילות
בתי הניצולים; גמיש.

<< מתנדב/ת חברתי/ת- נדרשת מחויבות של שעתיים בשבוע.
<< מוביל/ת התנדבות- נדרשת מחויבות של 4 שעות בשבוע, רוב ההתנדבות מהבית.

< דרישות תפקיד
<< מתנדב/ת חברתי- צריך רק רצון ונכונות.

<< מוביל/ת התנדבות- דרוש רקע מנהיגותי או ניסיון מעל שנה בהתנדבות אצל קשישים. 

לקט ישראל

"כאן גרים בכיף" - מחלקת רווחה ומעונות

< שם הפרויקט
אריזת מזון - לקט ישראל

< תיאור הפרויקט ומטרתו
לקט ישראל הינו ארגון מהגדולים בארץ בהצלת עודפי מזון אשר שם לו למטרה להציל 

עודפי מזון ראויים לאכילה ולהעבירם לחלוקה לנזקקים ברחבי הארץ דרך 200 עמותות 
הפרוסות ברחבי הארץ. הפרויקט המוצע הנו אריזה של תוצרת חקלאית במרכז

הלוגיסטי שלנו בגן חיים. 

< תפקידים מוצעים
סיוע באריזות מזון 

< מקום וזמני הפעילות
גן חיים ליד רעננה; ימים א' - ה' בשעות 09:00-15:00.

< דרישות תפקיד
יכולת פיזית

< תיאור הפרויקט ומטרתו
יזמים/ות בנשמה? חיי הקהילה במעונות חשובים לכם/ן? אוהבים/ות להיות

מעורבים/ות ולהשפיע? צוותי "כאן גרים בכיף" הם ה-מקום בשבילכם/ן! בכל אחד מבתי 
המעונות )איינשטיין וברושים( יפעל צוות ייחודי בהנחיית רכזי/ות המעונות הרלוונטיים. 

< תפקידים מוצעים
הפקת יוזמות וקיום פעילות לרווחת דיירי/ דיירות המעונות, ארגון והשתתפות אקטיבית 

בפעילות מחלקת רווחה ומעונות. 

< מקום וזמני הפעילות
במעונות איינשטיין/ ברושים או במקומות אחרים בתוך הקמפוס.

זמינות בערבים, משתנה.

< דרישות תפקיד
ניסיון הדרכתי, יחסי אנוש טובים, אחראים, בעלי ראש גדול, ויצירתיות.



מלגאי/ת וידאו - מחלקת הסברה ופרסום

מלגאי/ת תרגום - מחלקת תפעולמלגאי/ת פירסום ומדיה - מחלקת רווחה ומעונות

< תיאור הפרויקט ומטרתו
מחלקת הסברה תפיק במהלך שנת הלימודים כ- 12 סרטוני וידאו. קיים צורך חיוני 

במלגאי/ת וידאו שיתרמו מזמנם/ן לטובת תפעול הפקת הסרטונים השונים. 

< תפקידים מוצעים
עוזר/ת צוות צילום.

< מקום וזמני הפעילות
קמפוס אוניברסיטת תל אביב; שעות גמישות.

< דרישות תפקיד
יכולת פיזית וידע מקדים בצילום ותפעול ציוד של סרטוני וידאו מקצועיים. 

< תיאור הפרויקט ומטרתו
לא מתחיל/ה את היום בלי להעלות תמונה לסטורי? עולם העיצוב הוא חלק בלתי נפרד 

ממך? מחלקת רווחה ומעונות מחפשת מלגאי/ת לתפעול חשבון האינסטגרם, עמוד 
הפייסבוק של המעונות, פרסום אירועי היחידה והעלאת החשיפה ברשתות החברתיות 

ועיצוב גרפי לפי צרכים שונים.

< תפקידים מוצעים
מנהל/ת ניו מדיה.

< מקום וזמני הפעילות
אפשרות לעבודה מהבית או ממשרדי האגודה.

< דרישות תפקיד
יצירתיות, זמינות גבוהה ויכולת עבודה על מספר דברים במקביל, ידע ורישיון לעבודה 

בתוכנות עיצוב פוטושופ/ אילוסטריטור. 
יכולת ניסוח ברמה גבוהה, זמינות במייל ובוואטספ לרכז האחראי.

* נא לשלוח למייל- Revacha1@student.co.il מכתב קצר על עצמך + קישורים
לחשבון האינסטגרם ולפרופיל הפייסבוק ו- 2 עבודות עיצוב גרפי עם הסבר מה עומד 

מאחורי כל עבודה ובאיזה תוכנה התבצעה.

< תיאור הפרויקט ומטרתו
תרגום לאנגלית וערבית של המידע של מחלקות אגודת הסטודנטים והסטודנטיות

המפורסמים באמצעי המדיה השונים: פייסבוק, אתר, ניוזלטר ועוד לקהל יעד שאינו
דובר עברית. 

< תפקידים מוצעים
תרגום תכנים לפי דרישה: תכני אתר האינטרנט באופן שוטף, פוסטים ממוקדים, מסמכים, 

שילוט וכל צורך בתרגום שיעלה בשנת הפעילות.

< מקום וזמני הפעילות
קמפוס אוניברסיטת תל אביב/ מהבית; שעות גמישות.

< דרישות תפקיד
ערבית ו/או אנגלית ברמת שפת אם | שליטה טובה מאוד בשפה העברית | יכולת ניסוח 

גבוהה | יוזמה ועצמאות | זמינות גבוהה בדוא"ל ו- וואטסאפ.
* המעוניינים/ות להגיש מועמדות לתפקיד זה מתבקשים לשלוח את הטקסט המצורף

מתורגם לערבית ו/או אנגלית לדוא"ל Tiful1@student.co.il עד לתאריך
סגירת ההרשמה.

עמותת צ.ל.ש )צעירים לומדים שחמט(

< תיאור הפרויקט ומטרתו
הדרכה של ילדים/ות ביסודי בשכונות החלשות יותר של תל אביב-יפו. ההדרכה היא של 

שחמט חינוכי - רכישת מיומנויות חיים, דיבור על ערכים דרך משחק השחמט.

< תפקידים מוצעים
הדרכה בבתי ספר- שעה וחצי בשבוע, קבוצה של 12-15 ילדים/ות.

השתתפות בסמינר הכשרה וסמינרי העשרה קצרים נוספים במהלך השנה.
בנוסף, השתתפות בטורניר אמצע ואירוע סוף אם יהיו.

< מקום וזמני הפעילות
בתי ספר בדרום תל אביב ויפו; העבודה בכל השבוע, תלוי בבית הספר. מנסים להתחשב 

בזמנים שמתאימים למדריך/ה ובהתאם לשבץ את בית הספר.

< דרישות תפקיד
ידע בסיסי בשחמט חובה. עדיף שתהיה זיקה מסוימת למשחק. ניסיון בהדרכה/ חינוך 

מומלץ ויכולת לעמוד מול קבוצה.



מרכז מצמיחים - להפחתת תוקפנות בבתי הספר

< תיאור הפרויקט ומטרתו
מרכז מצמיחים מעביר סדנאות וימי עיון לתלמידים/ות, מורים/ות והורים/ות במטרה 

להפחית תוקפנות וניכור בבתי הספר, ולהגביר אכפתיות ותחושת שייכות. אנו עובדים 
בכל הארץ עם כל המגזרים. 

< תפקידים מוצעים
עיצוב גרפי, תרגום, הכנת מצגות, ניתוח סטטיסטי של שאלונים ויצירת קשר עם מחנכות.

< מקום וזמני הפעילות
מהבית/ ממשרדי העמותה בפתח תקווה; גמיש בהתאמה אישית )עבודה מול מנכ"ל/ 

סמנכ"ל/ רכזת מלגאים(.

< דרישות תפקיד
ידע באחד התחומים הבאים יכול להועיל מאוד: אקסל, פאוורפוינט, וויקס, וורדפרס,

ערבית, אנגלית, קנבה, פוטושופ, פרמייר, מידענות )חיפוש מידע ברשת(, פייסבוק,
פלטפורמות גוגל | מסירות, רצינות ואחריות.

מועדון הספורט - אס"א תל אביב

תכנית שוב"ל - שווה בלימודים

< תיאור הפרויקט ומטרתו
מועדון הספורט אס"א תל אביב מפעיל מרכז למידה עבור ספורטאי/ות קבוצות הנוער 

בענפים השונים שלנו.

< תפקידים מוצעים
המלגאים/ות יעזרו לספורטאים/ות בשיעורי בית ברמה הבסיסית – לא הכנה לבגרות.

<< מלגאי/ת מוביל/ה
ת/ייקח על עצמו ליצור קשר עם ראשי הקבוצות ולהגיע לאימונים הראשונים על מנת 

להציג את עצמו ואת מרכז הלמידה.
<< מלגאי/ת נוסף/ת

יעביר שעות תגבור ועזרה לילדים.

< מקום וזמני הפעילות
4-5 שעות שבועיות שמתפרסות על פני יומיים במרכז הספורט בחיים לבנון 60, תל אביב.

< דרישות תפקיד
ניסיון בהדרכה.

< תיאור הפרויקט ומטרתו
תכנית שוב"ל- שווה בלימודים, היא תכנית חברתית שמטרתה פתיחת דלת ללימודים

אקדמיים לא/נשים בעלי/ות מוגבלות שכלית-התפתחותית. מטרת התכנית היא הקניית
תחושת מסוגלות וקידום שוויון מסוגלות בחברה. התכנית תנגיש ותקדם רכישת ידע, 

ותייצר עבור הלומדים/ות אתגר קוגניטיבי לצד העשרה חוויתית. יושם דגש על שילוב בין 
למידה עיונית והתנסות מעשית, בהתאם ליכולותיהם/ן, רצונותיהם/ן וצרכיהם/ן האישיים 

של הסטודנטים/ות, תוך הזדמנות למימוש פוטנציאל אישי וחיזוק הביטחון העצמי.

< תפקידים מוצעים
המתנדבים/ות בתוכנית יוכלו לקחת חלק במגוון תפקידים ביניהם ליווי אישי של

משתתפי/ות התכנית והעברת שיעורים לחברי/ות התכנית.

< מקום וזמני הפעילות
התכנית תכלול עשרה מפגשים שבועיים )לאורך סמסטר - לא כולל תקופת מבחנים(
ו- 3 מפגשי הכשרה לצוות מתנדבי/ות התכנית - סה"כ 13 מפגשים - 50 שעות מלגה.

רוב המפגשים יתקיימו באופן מקוון וחלקם באופן פרונטלי. המפגשים הפרונטליים הם 
חובה, ויערכו באוניברסיטת תל אביב. משתתפי/ות התכנית יקבלו עליהם הודעה מראש.

* ההתנדבות באוניברסיטת תל אביב תתקיים רק בסמסטר א'.

< דרישות תפקיד
מתנדבים/ות בעלי יכולות הדרכה ועמידה מול קהל, עבודה בצוות, סבלנות, יצירתיות. 

נשמח לצרף אלינו לצוות כל מי שרואה את עצמו/ה שותף/ה למטרה של הפרויקט.



"מיזם המלאכים" של עמותת מל"י

< תיאור הפרויקט ומטרתו
"מיזם המלאכים" של עמותת מל"י מקדם שימוש חוזר ומחזור תוך כדי תרומה לחברה. 
המיזם מאפשר לאזרחים/ות לתרום בדרך פשוטה של מחזור ושימוש חוזר של חפצים 

שונים - כגון לפטופים, טלפונים סלולריים, בקבוקי פיקדון - כאשר העמותה מעבירה את 
ערך החפצים לתרומה לפי בקשת התורם/ת. המיזם מתקיים מאז שנת 2013, כולל

שותפות ארוכת שנים עם אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של אוניברסיטת תל אביב. 
הסטודנטים/ות מאיישים/ות עמדות התרמה בכניסה לקניון רמת אביב )בסמוך למעונות( 

ובכיכר רבין ועוזרים/ות לקבל את החפצים, לרשום את התרומות, ולהעבירן לשימוש 
חוזר ולמחזור.

< תפקידים מוצעים
מתנדב/ת או רכז/ת של עמדה בקניון רמת אביב ובכיכר רבין. התנדבות מול

התורמים/ות המגיעים/ות לעמדה.

< מקום וזמני הפעילות
פעילות שיא ביום השישי האחרון של כל חודש למשך 4 שעות בקניון רמת אביב או

בכיכר רבין.
בנוסף יינתנו משימות נוספות במהלך החודש להשלמת שעות במידת הצורך.

< דרישות תפקיד
אין צורך בידע או ניסיון קודם; חיבור לנושא הסביבתי; רצון לעבוד עם תורמים/ות

שמביאים/ות חפצים למיחזור ושימוש חוזר; העברת בקבוקים לסופרמרקט בתוך קניון 
רמת אביב וליד כיכר רבין )תלוי בעמדה(.


