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כללי

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

הגשת בקשה למלגה:
יש להירשם בלינק:

https://docs.google.com/forms/d/1ugvPleNfnWmQZkQ72BFkC3cPS8qbiO5opgaxR8yczK4/edit 
תנאי קבלת מלגה מאגודת הסטודנטים:

<< על הסטודנט/ית להיות רשום כתלמיד/ה באוניברסיטת תל אביב. 
<< על הסטודנט/ית להיות דייר במעונות איינשטיין או ברושים.

<< על הסטודנט/ית להיות חבר/ת אגודה ולשלם דמי רווחה.
<< לפני תחילת ההתנדבות כל סטודנט/ית יחתום על כתב הבנה.

<< ביצוע כל שעות ההתנדבות במלואן.
<< חובת הגעה לימי השיא, ימי העיון ולטקס המלגות שיתקיים בסוף השנה.

<< במידה והסטודנט/ת מפסיק את לימודיו הוא מתחייב להודיע על כך תוך חודשיים
למחלקת מעורבות חברתית.

<< במידה והסטודנט/ת מפסיק/ה להתגורר במעונות הוא מתחייב להודיע על כך תוך
חודשיים למחלקת מעורבות חברתית.

https://docs.google.com/forms/d/1ugvPleNfnWmQZkQ72BFkC3cPS8qbiO5opgaxR8yczK4/edit


רשימת המלגות

1. ת'כלס.
2. מנ"ש נורדאו - חממת למידה.

3. מעון ויצו אוניברסיטת תל אביב - חוזרים לגיל הרך.
4. עמותת פוש - שעורי עזר לילדים מרקע סוציו אקונומי נמוך.

5. אגודת צער בעלי חיים בישראל רמת גן. 
6. הטלוויזיה החברתית.

7. הגן הבוטני, גן יהודה נפתלי, של אוניברסיטת תל אביב פיתוח אוסף ייחודי של צמחים למטרות       
    מחקר והוראה.

8. מרכז רוזין - חממת למידה.
9. מרכז רוזין – מ'נשמע ?!

10. הלל באוניברסיטת תל אביב.
.Gvahim 11. עמותת גבהים

12. התוכנית החברתית של עמותת בוגרי 8200.
13. הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים קטלוג ודוחות מילולים. 

14. הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים שיווק הפסטיבל.
15. מרכז קליטה בית ברודצקי.

16. מלגה קיימות בקמפוס.
17. דור לדור תוכנית דורות.

18. חינוך לפסגות.
19. עמותת שקיפות בינ"ל ישראל זירה מוניציפלית ועסקית.

20. "עתיד בטוח".
21. יום המורה 2019 -  תפקיד עוזר מנהל תחום הדיגיטל במסגרת צוות היוזמה.

22. יום המורה 2019 - תפקיד פרויקטור ביוזמת "יום המורה".
23. כוח לעובדים.

24. סל"ב - תל – אביב יפו.
25. פרויקט סוריקטה.

26. זיכרון בסלון.
27. עמותת צל"ש.

28. מלגאי אגודה – מחלקת מנהל ורווחה.
29. מלגאי אגודה, מחלקת הסברה ופרסום.

30. מלגאי אגודה-מחלקת תרבות-קשרי חוץ.
31. "כאן גרים בכיף"-מחלקת דיור.

32. עמותת מלי - מרכז לאזרחים יוזמים.
33. אגודת הסטודנטים – מחלקת תרבות וקשרי חוץ | النقابة	الطالبّية	–	قسم	الثقافة	والعالقات		

					اخلارجية.



< שם הארגון והפרויקט:

ת'כלס

בעלי יכולות בינאישות גבוהות? מתעניינים בתחומים שונים? רוצים להכיר ולהיחשף לרעיונות? אחראיים 
ורוצים לתרום לחברה? בואו הצטרפו לצוות של תכל׳ס - שיתוף ידע פרקטי!

< תיאור הפרויקט ומטרתו:
־תכל'ס שואפת לתת לכל סטודנט\ית גישה, ידע וכלים פרקטיים )אישיים, משפחתיים, מקצועיים וסביב

תיים( למענם ולמען החברה כולה ובונה קהילת סטודנטים מרחבי הקמפוס.

< תפקידים מוצעים: 
<< ארגון ותפעול הרצאות שמועברות ע"י סטודנטים ומרצים לסטודנטים מכלל הקמפוס בקבוצות קטנות 

\ בהרצאות גדולות.
<< אחראי.ת פרסום ומדיה, פרסום: ברשתות החברתיות, בקמפוס ובניוזלטר.

< מקום הפעילות:
ברים בתל-אביב וכן אוניברסיטת תל אביב.



< שם הארגון והפרויקט:

מנ"ש נורדאו-חממת למידה

< תיאור הפרויקט ומטרתו:
עזרה לתלמידים בשיעורי הבית ויצירת סביבת למידה חדשנית ויעילה.

< איפה? 
נורדאו 63

< מתי?
חממת למידה:

<< עדיפות עליונה בימי רביעי בין 16:00-18:00.     
<< עדיפות שניה ימי ראשון 17:00-19:00.

פרויקט צילום:
<< ימי ראשון 17:00-19:00.     

<< יום ד' 20:00-21:00.

< תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:
חממת למידה: עזרה בשיעורי הבית לנוער שבשכונה ויצירת סביבה לימודית באווירה ביתית. ימי לימוד 

ממוקדים לקראת הבגרויות לשכבות הבוגרות.
פרויקט צילום: מלגאי בעל רקע בצילום ובהדרכה שמעוניין להוביל פרויקט צילום עם בני הנוער ולהציג 

תערוכה בסופו.

< רקע/תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:
חממת למידה: מלגאים בעלי רקע במקצועות הראליים: מתמטיקה, אנגלית, פיזיקה ועוד. רצוי מלגאים 

בעלי ניסיון בעבודה עם ילדים ונוער.
פרויקט צילום: מלגאי בעל חשיבה יצירתית ניסיון בצילום וגישה טובה מאוד לנוער.  רצוי גם מישהו 

בעל מצלמה מקצועית.



< שם הארגון והפרויקט:

מעון ויצו אוניברסיטת תל אביב - חוזרים לגיל הרך

< תיאור הפרויקט ומטרתו:
מטרת הפרויקט הוא מפגש בו הסטודנטים ישחקו, יקריאו סיפורים, ישוחחו ויפעילו את

הפעוטות הנמצאים במעון.

< איפה? 
ג'ורג וייז 1 חניון ברושים

< מתי?
בימי השבוע בין השעות: 8:00-10:00 או 10:00-12:00 או 14:00-16:00.

< תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:
<< להגיע למעון לכיתה מוגדרת מראש, לשחק, להיות לעזר לצוות החינוכי במישור החינוכי בלבד.

<< ליהנות עם הפעוטות.
*המלגאים אינם נדרשים לבצע שום עבודה טיפולית*.

< רקע/תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:
אהבה לגיל הרך.



< שם הארגון והפרויקט:

עמותת פוש - שעורי עזר לילדים מרקע סוציו אקונומי נמוך

< תיאור הפרויקט ומטרתו:
מתן "פוש" לילדים מרקע סוציו אקונומי נמוך הזקוקים לעזרה בלימודים. 

< איפה? 
בתי ספר יסודיים ותיכוניים בתל אביב יפו.

< מתי?
<< בבתי הספר: 08:00-14:00.

<< אחר הצהריים: 16:00-19:00.

< תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:
שעה וחצי בשבוע, ביום ושעה קבועים.

< רקע/תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:
<< ידע באחד או יותר מתחומי הדעת הנלמדים בבית הספר: מתמטיקה, אנגלית, רבי מלל ועוד.

<< רצינות, אחריות והתמדה.



< שם הארגון והפרויקט:

אגודת צער בעלי חיים בישראל רמת גן

< תיאור הפרויקט ומטרתו:
תרומה לקהילה ולבעלי החיים של העמותה.

< ישנן כמה סוגי התנדבות: 
דיגיטלית,  מדיה  ספר,  בבתי  שיעורים  העברת  חינוך,  מסגרות  תרומות,  גיוס  טלמרקטינג,  מחסה,  בבית 

רשתות חברתיות, עיצוב וגרפיקה פרסומית ועוד.

< מקום הפעילות:
<< בבית המחסה חפץ חיים - 4 תל אביב.

<< חלק מהפעילות מבוצעת מהבית, כתלות בסוג הפעילות שנבחרה על ידי המלגאי.

< מתי?
<< 09:30-19:00 בכל יום בשבוע.

<< שישי שבת - 09:30-14:30.
*אלו שעות הפעילות של העמותה. ההתנדבות תשולב בהתאם לסוגה*.

< תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:
<< עבודה בבית המחסה: ריענון כלבים לטיול, משחק עם החתולים / ניקיונות.

<< פתיחות וסגירות בית המחסה.
<< גיוס תרומות טלפוני לפי רשימות שיתקבלו מהעמותה.

<< עזרה בפרסום ושיווק במדיות החברתיות: גרפיקה ומולטימדיה, הפקת גרפיקות, סרטים וכו' לשיווק  
    העמותה ברשת.

<< מסגרות חינוך העברת הרצאות פרונטליות בכתות בתי ספר המדברות על בעלי - החיים הנטושים  
    בישראל.

< רקע/תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:
אהבת בעלי חיים, שרותיות גבוהה, עמידה מול כתה והעברת תכנים, ידע מקצועי בכל הנוגע לגרפיקה 

ווידיאו.



< שם הארגון והפרויקט:

הטלוויזיה החברתית

< תיאור הפרויקט ומטרתו:
יום  הטלוויזיה החברתית היא ארגון לשינוי חברתי, הפועל כגוף תקשורת מקצועי עצמאי לקידום סדר 
חברתי בישראל החל משנת 2006. מאחוריה הפקה של למעלה מ- 3,000 כתבות ווידאו ותוכניות אולפן 
בעברית, רובם מתורגמים לאנגלית. נחשפים לתכנייה כ-100 אלף אישה ואיש בחודש, באמצעות הפצה 
מאומצת ברחבי הרשת בארץ ובחו"ל ובשידור בטלוויזיה. הטלוויזיה החברתית מהווה כלי ייחודי וחשוב 

בנוף ארגוני זכויות האדם וארגוני השינוי החברתי בישראל.

< איפה? 
קיבוץ גלויות 27 תל אביב.

< מתי?
ימים א'-ה', בין השעות 9:00-18:00.

< תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:
<< עריכת וידאו, תפעול ארכיון הווידאו של הארגון, עריכת הרצאות וכנסים / כתבות.

<< משימות: הפקת וידאו, תמלול ראיונות וקטעי וידאו, שיבוץ כתוביות לכתבות-לא דורש ניסיון.
<< תפקיד מספר 3: תרגום-בעיקר מערבית לעברית.

*בהתאם לכישורים וידע של המלגאי/ת*.

< רקע/תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:
<< ניסיון בעריכת וידאו.

<< עבור תפקיד מספר 3 : דובר/ת ערבית.



< שם הארגון והפרויקט:

הגן הבוטני, גן יהודה נפתלי, של אוניברסיטת תל אביב

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 והצגת המידע לציבור בדרך של 

שילוט, כתיבת חומרי הדרכה, ובמידה והמלגאי/ת מתאימה גם הדרכה בפועל בגן הבוטני.

< איפה? 
הגן הבוטני, אוניברסיטת תל אביב.

< מתי?
בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00 - לא כל השעות, אלא השתבצות בטווח הזה.

< תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:
בניית  מידע,  איסוף  שלטים,  כתיבת  שוטפת,  תחזוקה  צמחים,  ותחזוקת  שתילה  צמחים,  וריבוי  טיפוח 

תכניות הדרכה למתאימים.

< רקע/תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:
כשירות לעבודה פיזית בחוץ.



< שם הארגון והפרויקט:

מרכז רוזין- חממת למידה

< תיאור הפרויקט ומטרתו:
הפרויקט הוקם בכדי לתת מענה לילדי ונוער השכונה בשיעורי הבית ומטלות בית הספר, תוך מתן יחס 

תומך הבונה מסוגלות ותחושת הצלחה.
אנו מרגישים כי הלחץ המוטל על ההורים בעבודה ובשגרת החיים העמוסה פוגע באיכות ובעידוד הילדים 
והנוער בעבודה על שיעורי הבית. לכן בחממת הלמידה מטרתנו לספק נחת להורים ועזרה לתלמידים, 

בעידודם להתמודדות עצמאית עם מטלות בית הספר.
הפרויקט איננו שיעור פרטי, ואין מטרתו להוות תחליף לכזה.

התלמידים יושבים בקבוצות קטנות סביב השולחנות והסטודנטים מגישים להם עזרה בעת הצורך.

< איפה? 
מרכז קהילתי רוזין, יחיאל דב דרזנר 2, תל אביב

< מתי?
ימי שני וחמישי, 15:30 עד 18:00

< תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:
<< קבלת פני התלמידים, הושבתם ועידודם להתמודדות עם שיעורי הבית.

<< עזרה בחומרי הלימוד השונים ברמת יסודי וחטיבה.
<< צירת שיח חיובי וליברלי חופשי.

< רקע/תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:
רצון להשפיע ולעודד ילדים ונוער ללמידה ואחריות, חברותיות וסובלנות.



< שם הארגון והפרויקט:

מרכז רוזין- מ'נשמע?!

< תיאור הפרויקט ומטרתו:
עזרה והדרכת בני הגיל השלישי על סמארטפונים ואפליקציות.

< איפה? 
מרכז קהילתי רוזין, יחיאל דב דרזנר 2, תל אביב

< מתי?
יום חמישי אחת לחודש, 18:00 עד 20:00

< תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:
<< קבלת פני המבוגרים בחום ובנימוס.

<< עזרה בתפעול יישומי סמארטפונים ואפלקציות בסיסיות, לצד שיח קליל והקשבה.

< רקע/תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:
רצון לעזור לבני הגיל השלישי, חברותיות, הקשבה וסובלנות.



< שם הארגון והפרויקט:

הלל באוניברסיטת תל אביב

< תיאור הפרויקט ומטרתו:
הלל ישראל הינו ארגון שמטרתו להעמיק את תחושת שייכותם של סטודנטים וסטודנטיות לעם היהודי 
קהילות  הרחב של  למגוון  יחשפו הסטודנטים  הלל  מפעילות  כחלק  פלורליסטית.  עולם  תפיסת  מתוך 
אחד  הינו  אביב  תל  באוניברסיטת  הלל  עימן.  ההיכרות  את  ויעמיקו  בעולם  הקיימות  יהודיות  וזהויות 
משמונה מרכזים של הלל ישראל וחלק מארגון הלל העולמי - ארגון הסטודנטים היהודיים הגדול והוותיק 

בעולם )פועל בלמעלה מ-550 מרכזים בארה"ב, קנדה, דרום אמריקה, אירופה וישראל(.
ובעם  הישראלית  בחברה  מעורבת  קהילה  ליצור  מבקשים  אנו  אביב,  תל  באוניברסיטת  הלל  במסגרת 
חברתית  עשייה  לצד  אישי,  ופיתוח  לחקר  והכשרה  העשרה  מפגשי  משלבות  שלנו  התכניות  היהודי. 
במגוון תחומים. הלל מקיים מפגשים עם סטודנטים יהודיים מרחבי העולם במטרה לחשוף למגוון זהויות 

וקשרים בין קהילות יהודיות בישראל ובתפוצות.

< איפה? 
משרדי הלל באוניברסיטת תל אביב - בניין בית התפוצות.

< מתי?
מלגאי.ת מפגשים ויוזמות סטודנטים - שעות גמישות אל מול פרויקטים / יוזמות לפחות חלקן בימים 

א' עד ה' בין השעות - 9:30-17:00, לעיתים עבודה בשעות 17:00-21:30.
מלגאי.ת שיווק ומדיה - ישנה אפשרות גם לעבודה מהבית בשעות גמישות.

מלגאי.ת ניהול משרד ואירועים - שעות גמישות אל מול פרויקטים / יוזמות לפחות חלקן בימים א' עד 
ה' בין השעות - 9:30-17:00 )חלק מהשעות ניתן לעשות מהבית(.

< תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:
מלגאי.ת מפגשים ויוזמות סטודנטים - השתתפות במפגשים עם צעירים מהתפוצות, סיוע באירועים/

תכניות של הלל - הפקה, הדרכה, תפעול )כולל מקום ליוזמה אישית(.
תוכן  כתיבת  האינטרנט,  אתר  עדכון  החודשי,  הניוזלטר  של  והפצה  כתיבה   - ומדיה  שיווק  מלגאי.ת 

שיווקי, סיוע בפרסום ושיווק.
מלגאי.ת ניהול משרד ואירועים - סיוע בתפעול והפקה של אירועים, אחריות על הרשמה לאירועים 

ותכניות, עזרה בניהול המשרד.

< רקע/תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:
מלגאי.ת מפגשים ויוזמות סטודנטים - יכולת עמידה מול קהל )נסיון בהדרכה - יתרון(, יכולת לנהל 

שיח באנגלית במפגשים עם צעירים מהתפוצות, גמישות, ייצוגיות.
מלגאי.ת שיווק ומדיה - ביטחון בעבודה בסביבה טכנולוגית, היכרות עם המדיה החברתית, ידע בצילום 

– יתרון.
מלגאי.ת ניהול משרד ואירועים - סדר וארגון, אחריות, תשומת לב לפרטים.



< שם הארגון והפרויקט:

Gvahim עמותת גבהים

< תיאור הפרויקט ומטרתו:
גבהים היא עמותת בת של קרן רש"י. הוקמה לפני 11 שנים במטרה לסייע לעולים אקדמאים מכל העולם 

להשתלב בשוק התעסוקה ובעולם היזמות בישראל.

< איפה? 
רחוב איינשטיין 68 תל אביב בניין - G במעונות הסטודנטים.

< מתי?
מינימום יום עבודה בשבוע. ימים גמישים. שעות פעילות המשרד: ימים א' - ה', 09:00-17:00.

< תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:
<< סטודנט לסיוע בניהול קהילת הבוגרים של העמותה, המונה מעל ל-4,000 אנשים. 

    מטרת התפקיד היא לסייע בהפקת אירועים, תיאום וריכוז פעילויות נוספות.
<< סטודנט בתחום הרשתות החברתיות ופיתוח פלטפורמה קהילתית. צורך בהבנה בעולם הפייסבוק,  

    לינקדאין, שיווק ופרסום ברשתות החברתיות, יתרון לידע בצילום תמונות/וידאו.
<< סטודנט בתחום העיצוב גרפי, עריכת וידיאו.
<< סטודנט לניהול קהילת מתנדבים מנטורים. 

<< סיוע בארגון והפקת פעילויות.
<< ניהול הקשר עם המתנדבים.

<< סיוע בתיאום ולוגיסטיקה של הפעילויות.
<< סטודנט לסיוע בפעילויות האקסלרטור של העמותה תפעול וריכוז פעילויות האקסלרטור.

<< עבודה עם יזמים.

< רקע/תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:
אחראי, רציני, ידע בכתיבה ודיבור בשפה אנגלית, ידע בשפות נוספות יתרון, יצירתיות,

אפשרות לעבודה מהבית.



< שם הארגון והפרויקט:

8200 אימפקט - התוכנית החברתית של עמותת בוגרי 8200

< תיאור הפרויקט ומטרתו:
טכנולוגיים  חברתיים  למיזמים  בישראל  הראשונה  )אקסלרטור(  ההאצה  תוכנית  הינה  אימפקט   8200
5 חודשים  8200. במשך   – ולא רק לבוגרי  יזם חברתי טכנולוגי,  בשלבים מוקדמים. התוכנית פונה לכל 
אינטנסיביים, הכוללים הרצאות, מנטורינג, שעות ייעוץ וחיבור למשקיעים ולרשת הבוגרים האקסקלוסיבית 
בתחומים  טכנולוגיים  באמצעים  חברתיות  בעיות  הפותרים  מיזמים  מקדמת  התוכנית   ,8200 בוגרי  של 
שונים: אנשים בעלי מוגבלויות, הגיל השלישי, שוויון מגדרי, חינוך, הורות ועוד. התוכנית הוקמה בשנת 

2013, סיימה בחודש יולי את המחזור החמישי, ועתידה לפתוח את ההרשמה למחזור השישי.

התוכנית פועלת כארגון ללא מטרות רווח, ואינה לוקחת הון או תשלום מהיזמים המשתתפים.

< איפה? 
מתחם הרציף, רחוב הגליל 6 , תל אביב.

< מתי?
ישנה גמישות בשעות הפעילות, כך שהדבר יסוכם בין הנהלת התוכנית למתנדבים.

< תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:
מנהל/ת אופרציה ניהול בתפעול תכנית ההאצה, לרבות סיוע עם סינון המועמדים, קשר עם המרצים 

המגיעים לתוכנית והוצאה לפועל של אירועים.
אחראי גרפיקה עיצוב הגרפיקות השונות הנחוצות לתוכנית, לרבות הזמנות לאירועים, הפקת קול קורא 

ועיצובים עבור רשתות חברתיות שונות.
מנהל/ת אירועים ניהול וארגון אירועים קהילתיים ליזמים קיימים ואנשים המתעניינים ביזמות.



< שם הארגון והפרויקט:

הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים - קטלוג ודוחות מילוליים

< תיאור הפרויקט ומטרתו:
איסוף, הכנה לטבלאות והגהה ראשונית של טקסטים באנגלית ועברית של הפסטיבל.

< איפה? 
אוניברסיטת תל אביב, בניין מקסיקו, חדר 20 , קומה מינוס אחת.

< מתי?
הפסטיבל עובד ממשרדי האוניברסיטה בימים א' ד' משעה - 10:00-18:00. 

שעות פעילות יקבעו בהתאם לזמינות המלגאי.
העבודה על הפסטיבלים באה בגלים. בתפקיד זה העבודה מרוכזת בחודשים נובמבר-ינואר, ואז ממרץ עד 

אפריל/מאי.

< תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:
<< איסוף טקסטים באנגלית ובעברית.

<< סידור בטבלאות/פורמטים.
<< עריכה עיצובית.
<< הגהה ראשונית.

<< הגהה לחומרים מעוצבים.

< רקע/תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:
שליטה גבוהה בעברית ואנגלית, סדר וארגון, אהבה גדולה לטקסטים.



< שם הארגון והפרויקט:

הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים - שיווק הפסטיבל

< תיאור הפרויקט ומטרתו:
שיווק הפסטיבל בדיגיטל, בטלמרקטינג, ברחבי העיר.

< איפה? 
אוניברסיטת תל אביב.

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

המלגה כולה תהיה בסמסטר ב'.

< תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:
<< שיחות טלפון להבאת קבוצות מאורגנות לפסטיבל.

<< כתיבת טקסטים ועריכה לניוזלטרים.
<< חלוקת קטלוגים ופלאיירים ברחבי העיר.

<< תליית פוסטרים ברחבי האוניברסיטה וחלוקת פלאיירים.

< רקע/תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:
היכרות עם עולם הקולנוע / תרבות.



< שם הארגון והפרויקט:

תכנית קליטה של הסוכנות היהודית בבית ברודצקי

< תיאור הפרויקט ומטרתו:
תכנית בית ברודצקי, הינה תכנית קליטה של הסוכנות היהודית, שקמה כדי לתת מענה לעולים צעירים בני 
18-35, המבקשים לגור וללמוד עברית בתל אביב. התכנית כוללת לימודי עברית באולפן ברמות השונות. 

מלבד לימודי האולפן, התכנית כוללת טיולים וסיורים, סדנאות ופעילויות חוויה שונות.
אישי  וליווי  סיוע  וכן  באולפן,  המתקשים  לעולים  העברית  השפה  למידת  תגבור,  היא  החונכות  מטרת 
ידע מוקדם של השפה העברית, אשר מהווה  בתהליך הקליטה. מרבית העולים מגיעים לישראל ללא 
את הבסיס החשוב ביותר להשתלבות טובה בישראל, לכן אנו תופסים את ההתנדבות כאלמנט משמעותי 

בתכנית.
כל מפגש, בשעות  וחצי  בשבוע, כשעה  פעמיים  אישיים,  במתכונת של מפגשים  יהיו  החונכות  מפגשי 
בשעות  רבה  גמישות  כך שישנה  לעולים,  החונכים  בין  פרטנית  ייקבעו  והערב. השעות  הצהריים  אחר 

ההתנדבות. בנוסף, ההתנדבות תכלול השתתפות במפגש הכנה ובמפגש גיבוש.

< איפה? 
ברודצקי 36, רמת אביב, תל אביב.

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

האולפן.

< תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:
מפגשי החונכות יהיו במתכונת של מפגשים אישיים, פעמיים בשבוע לשעה וחצי כל מפגש בשעות אחר 

הצהריים והערב בבית ברודצקי. בנוסף, ההתנדבות תכלול השתתפות במפגש הכנה ומפגש גיבוש.

< רקע/תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:
עברית ברמה גבוהה, אנגלית ו/או שפה נוספת-רוסית, ספרדית, צרפתית וכדומה ברמה טובה. 

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



< שם הארגון והפרויקט:

מלגת קיימות בקמפוס

< תיאור הפרויקט ומטרתו:
<< המלגאי/ת ייקחו חלק בתפעול הגינה ההידרופונית בקמפוס וכן באירועים בנושא הקיימות שיהיו  

    במהלך השנה.
<< הגינה נועדה לחשוף, לעודד סטודנטים לעולם החקלאות העירונית ולאפשר להם להתנסות בכך, פה  

    בקמפוס.

< איפה? 
הגינה ההידרופונית-בספרייה המרכזית ובקמפוס.

< מתי?
כ-2.5 שעות בשבוע במשך שני סמסטרים, כולל חופשת הסמסטר בתדירות נמוכה יותר.

< תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:
אנו מחפשים סטודנטים וסטודנטיות שאכפת להם מהסביבה ורוצים לקחת חלק בשמירה

על קמפוס ירוק ובתפעול הגינה ההידרופונית שלנו



< שם הארגון והפרויקט:

דור לדור תכנית דורות

< תיאור הפרויקט ומטרתו:
במסגרת הפרויקט, כל מלגאי ילווה זקנ\ה החשים בדידות המתגוררים קרוב לביתם.

המלגאי יפגוש את הזקנ\ה אחת לשבוע בבית של הזקנ\ה מתוך מטרה ליצור קשר חברי ולסייע בהפגת 
)עובד/ת  עו"ס  עם  ושיחות  המתנדבים  לכלל  הכשרה  מפגשי   3 יהיו  השנה  במהלך  בנוסף,  הבדידות. 

סוציאלי/ת( על פי צורך. השאיפה שלנו היא בניית קהילה בין דורית אשר לא שוכחת את זקניה.

< איפה? 
בבית הזקנ\ה בתל אביב.

< מתי?
גמיש בהתאם למה שמתאים למלגאי ולזקנ\ה.

< תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:
המלגאי יהיה מחויב למפגש שבועי בביתו של הזקן אשר מדווח על עצמו כחש בדידות.

המטרה היא כי המלגאי יצור עמו קשר חברי ויסייע בהפגת תחושת הבדידות. כמו כן, המלגאי יהיה בקשר 
עם הארגון ויעדכן על מצבו של הקשיש איתו הוא נפגש. 

המלגאי יהיה מחויב להגיע ל-3 מפגשי הכשרה בני שעתיים ולמלא דוח מעקב ליווי חודשי ויזכה לליווי 
צוות התכנית ועובדים סוציאליים בהתאם לצורך. ההכשרה תיכלל במניין השעות למלגה.



< שם הארגון והפרויקט:

חינוך לפסגות

< תיאור הפרויקט ומטרתו:
לילדים  יצירת שוויון הזדמנויות  ידי  'חינוך לפסגות' פועלת למען צמצום פערים חברתיים, על  עמותת 
ונוער בעלי פוטנציאל למצוינות מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית. העמותה מסייעת לאותם ילדים ובני 
נוער להגיע לפסגה ולממש את יכולותיהם; להצטיין בלימודים, להשתלב באקדמיה ולרכוש השכלה כללית 

ורחבה, להשתלב בחברה ולהתפתח כאזרחים תורמים וכמנהיגים בעתיד.

< איפה? 
מרכזים ברחבי תל אביב - יפו.

< מתי?
בימים ראשון, שני, רביעי וחמישי. בין השעות: 14:00-18:00.

< תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:
הסטודנטים משתלבים כחלק מצוות ההדרכה במרכז. 

< אפשרויות להתנדבות הדרכתית:
<< הדרכת שיעורים חווייתיים בתחומי החשיבה המתמטית, כישורי שפה ואנגלית.

<< הדרכת חוגי העשרה וסדנאות במגוון תחומים טיולים, אומנות, ספורט ועוד שיעורים פרטיים      
    בקבוצות קטנות במגוון מקצועות: לשון, מתמטיקה, אנגלית, שפה, ספרות ועוד.

<< ליווי פרויקטים למען הקהילה ושיעורי העצמה.

< רקע/תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:
<< ניסיון חינוכי בעבודה עם ילדים ובני נוער יתרון. 

<< יכולות הדרכה. דמות חינוכית.
<< סבלנות ויכולת הקשבה. נכונות לעשייה חברתית ולתרומה לקהילה.

< מאפיינים אישיים:
<< אוריינטציה חינוכית ויכולת לשמש דוגמה אישית. 

<< אחריות ומסירות. 
<< אמינות וכנות. 

<< יחסי אנוש טובים ותקשורת בין אישית גבוהה. 
<< יכולת עבודה בצוות. 

<< יוזמה ומוטיבציה.



< שם הארגון והפרויקט:

עמותת שקיפות בינ"ל ישראל זירה מוניציפלית ועסקית

< תיאור הפרויקט ומטרתו:
קידום השקיפות בפעילות גופי הממשל והסקטור העסקי, והטמעת תהליכי התנהלות של יושרה על מנת 
להוות אמצעי להימנעות מתופעות של שחיתות. רוב הסטודנטים מיועדים לפרויקט המורחב של מדד 
וכנסים  והן בנוגע למפגשים  לנו בתחום העסקי, הן במדד המתוכנן  יסייעו  הרשויות המקומיות. חלקם 

כדוגמת שולחנות העגולים שנקיים.

< איפה? 
אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לניהול, חדר 32.

< מתי?
ימים א'-ה', בהתאם לזמינות המלגאי/ת.

< תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:
הובלת מדדי השקיפות הן המוניציפלי והן העסקי בהלימה לכלים פרקטיים שמובילה - TI בעולם מאפשר 

להם לקחת חלק במחקר מעשי בתחום השקיפות בעסקים ובממשל, תוך פיתוח פלטפורמת ניהול ידע.

< רקע/תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:
מזדהה עם מטרות העמותה, אחראי, ראש גדול, מסור

מנוסח בלשון זכר, אך כמובן מתייחס לשני המינים.



< שם הארגון והפרויקט:

"עתיד בטוח"

< תיאור הפרויקט ומטרתו:
בקרב  באלימות  החמורה  העלייה  רקע  על  שהתארגנו  בכירים,  חברים  של  עמותה  היא  בטוח"  "עתיד 
הילדים והנוער בישראל. חברי העמותה פועלים בהתנדבות מלאה ואף מעניקים תרומה שנתית לפעילות, 
במטרה להבטיח עתיד טוב יותר לילדינו, עתיד חופשי מאלימות, עם סיכויים טובים יותר להתפתח בצורה 

בריאה. אנחנו מטפלים ברוב הדומם, הילדים והנכדים של כולנו, במטרה שלא יהפכו לקורבנות.

< הייחוד שלנו:
<< אנו מפעילים את  בני הנוער עצמם כגורם יוזם ומוביל – שגרירים למנוע את קורבנות האלימות.

<< אנו פועלים למניעת האלימות כדי "להקדים תרופה למכה".
<< אנו מכוונים לכלל הילדים והנוער, ולא רק למי שכבר נפגעו, כדי "להציל לפני שזה מתחיל".

תוכנית הדגל שלנו היא "מנהיגות צעירה": נבחרות בני נוער הפועלים כשגרירים למניעת אלימות, יזמים 
חברתיים המובילים פרויקטים בבית הספר ובקהילה.

< איפה? 
משרדי העמותה ממוקמים ברמת גן. מרבית מההתנדבות נעשית מהבית ובשעות גמישות. 

נדרש להגיע מעת לעת למשרד או לאירועים המתקיימים בת"א, מכללת לווינסקי.

< מתי?
גמיש.

< תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:
עוזר/ת מנהלי לצוות המטה.

דרישות: סיוע במנהלות ועבודות משרד, עשיית מצגות, ריכוז נתונים, סיוע להפקת אירועי העמותה ועוד. 
מרבית מהעבודה ניתן לעשות בשעות גמישות מהבית. נדרש לפחות יום אחד/בוקר פנוי שבועי - להגיע 

למשרדי המטה ברמת גן.
רקע \ תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:  כושר סדר וארגון, אחריות, כישורי מחשב בסיסיים והיכרות עם 
תוכנות office, יתרון לניסיון קודם )כגון רל"ש/ית בצבא(. יתרון ללומדים בשנה א' וב'- לצורך המשכיות 

לשנה שניה ושלישית.  
רכז/ת פרויקטים- עבודה בצמוד למנהלת המקצועית.

של  השנתי  המיזם  הובלת  הדרכה,  בפיתוח  סיוע  הארצית,  המיזמים  תחרות  בהובלת  סיוע  דרישות: 
"מנהיגים ברשת." מרבית מהעבודה ניתן לעשות בשעות גמישות מהבית. נדרשת זמינות של יום או יומיים 

בבקרים-צהריים, להגיע תקופתית לפגישות המטה, המנחים והרכזים.

< רקע/תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:
וארגון,  ניהול  כושר  חינוכיים/חברתיים,  פרויקטים  וארגון  בניהול  ניסיון  ופיתוח הדרכה,  בהדרכה  ניסיון 
יתרון   ,office תוכנות  עם  והיכרות  בסיסיים  מחשב  כישורי  מהבית,  לעבוד  עצמאית  ויכולת  אחריות 
ללומדים בשנה א' וב'- לצורך המשכיות לשנה שניה ושלישית, יתרון לבוגרי תנועות נוער והדרכה בחינוך 

בלתי פורמלי או תפקידי הדרכה/פיקוד או קצונה בצבא.



< שם הארגון והפרויקט:

יום המורה 2019

בעל ניסיון בניהול פרויקטים? יוזמות אזרחיות ואקטיביזם מעניינים אותך??  
יוזמת "יום המורה- 2019" מחפשת אותך!!!

בואו לקחת חלק בפרויקט שמשלב תרומה משמעותית עם ניסיון מעולה להמשך הדרך!!! 

< תיאור הפרויקט ומטרתו:
יוזמת יום המורה הוקמה בשנת 2012 במטרה לקדם את מעמד ההוראה בישראל. דרך הפעולה המרכזית 
הוקרה  ליצור  ובכך  בישראל,  ההוראה  אנשי  עומדים  שבמרכזו  לאומי  חג  יום  לקדם  היא  היוזמה  של 
ציבורית למורים. פעילות היוזמה חולשת על תחומים רבים: מהמרחב הבית ספרי- חגיגות בבתי הספר 
בדרכים שונות- ועד למרחב הציבורי- ציון היום במוסדות הציבוריים השונים כגון הכנסת, בית הנשיא, 
רשויות מקומיות ועוד. יום המורה מצוין בדרכים רבות ומגוונות בתקשורת ובמדיה הציבורית וזוכה לתהודה 

ארצית. 

< תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:
תפקיד עוזר מנהל תחום הדיגיטל במסגרת צוות היוזמה 

<< בניית תכנית קידום כללית במסגרת תקציב מוגדר
<< כתיבה, העלאה וניהול תוכן העמוד.

<< יצירת תכנים וסרטונים לטובת היוזמה.
<< תכנון וניהול קמפיין קידום ממומן במדיות השונות )פייסבוק / גוגל חיפוש וגוגל GDN / אינסטגרם(.

<< עדכון אתר היוזמה.
<< בדיקת כלי המעקב השונים באתר.

<< עבודה מול שותפים דיגיטליים- משרד החינוך ועוד. 
<< צילום ותיעוד פעילות השדולה בכנסת - מסירת חומרים לדוברי חברי הכנסת השונים.

<< השתתפות בפגישות צוות יום המורה.
תפקיד פרויקטור ביוזמת "יום המורה"

<< בניית תכניות עבודה ויישומן.
<< כתיבה וניהול של תכנים לפרויקטים השונים של היוזמה.

<< הובלה עצמאית של תחומים מוגדרים במסגרת היוזמה.
<< עבודה מול שותפי היוזמה - משרד החינוך, המרכז לשלטון המקומי, ועד ההורים הישוביים, מועצת  

    התלמידים הארצית, בנק מסד ועוד. 
<< סיוע לסגן ומנהל היוזמה- לפי הצורך ובהתאם לחלוקת העבודה הפנימית. 

<< השתתפות בפגישות צוות יום המורה.

< מסגרת המלגה )בכול אחד מהתפקידים המוצעים(: 
4,000 ש"ח. 



< שם הארגון והפרויקט:

כוח לעובדים

< תיאור הפרויקט ומטרתו:
ארגון עובדים דמוקרטי הוא ארגון עובדים ישראלי שהוקם בשנת 2007 ומאגד עובדים מתחומים שונים. 
בכוח לעובדים מסייעים לקבוצות עובדים להתאגד ולהקים ועדי עובדים, על מנת להגן על זכויות העובדים 
לעובדים  בכוח  תנאי ההעסקה.  שיפור  את  בתוכו  קיבוצי שמעגן  על הסכם  מול המעסיק  לחתום  ואף 
נהגי אוטובוסים, מטפלות משפחתונים,  מאוגדים עובדים מתחומים שונים: מורות, עובדות סוציאליות, 
עובדים  מ-15,000  למעלה  לעובדים  בכוח  מאוגדים  כיום  ועוד.  במכללות  ומנהלי  בכיר  זוטר,  סגל  חברי 

ועובדות, והוא מייצג קרוב ל-30,000 עובדים.

< איפה? 
במשרדי כוח לעובדים בשכונת מונטיפיורי ת"א )3 דקות הליכה מעזריאלי(, ובשטח - בהתאם לפרויקט 

בו ישולב הסטודנט.

< מתי?
גמיש. עם תחילת הפעילות הסטודנט יתאם עם האחראי שעות/ימים קבועים לפעילות.

< תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:
הפעילים בכוח לעובדים מלווים ועדים בעבודתם השוטפת - איגוד עובדים, ארגון אספות, איסוף צרכים, 
ארגון  כגון:  הוקיות,  אד  בפעילויות  והשתתפות  העובדים  זכויות  בתחום  ולמידה  מחקר  עבודת  גם  כמו 
ורכזי  רכזות  של  שוטף  בליווי  ונעשית  מלווים,  אותו  בוועד  כתלות  משתנה  הפעילות  וכיוצ"ב.  הפגנות 

הארגון בענפים ובמטות הארגון.

< רקע/תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:
מחויבות לזכויות עובדים, סולידריות ורצון לקדם צדק חברתי. יחסי אנוש טובים. הבנה בעבודה קהילתית 

והנעה לפעולה - יתרון.



< שם הארגון והפרויקט:

סל"ב תל-אביב יפו

< תיאור הפרויקט ומטרתו:
הנגשת תחביבים, פעילויות עניין, חברה ושיחה לניצולי שואה המתקשים לצאת מביתם.

< איפה? 
בתי הניצולים, ברחבי העיר.

< מתי?
שעתיים בשבוע, גמיש בתיאום מול הניצול/ה.

< תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:
<< השתתפות בהכשרה בת שש שעות.

<< הגעה סדירה וקבועה לבית הניצול/ה.
<< נכונות לקחת חלק בפעילויות פנאי ו/או שיחה בתחומי עניין המשותפים לשני הצדדים.

<< דיווח קבוע למוביל/ת ההתנדבות בתכנית על הקשר.
<< דיווח לרכזת התכנית על כל דבר חריג הקשור לניצול/ה בה אתם נתקלים.

<< שמירה על פרטיות הניצולים.

< רקע/תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:
אוהבי חברה, סקרניים, מוכנים להתאים עצמם לאחר, בעלי סבלנות.



< שם הארגון והפרויקט:

פרויקט סוריקטה

"פרויקט סוריקטה", הנו פרויקט עצמאי שיזמה אותו תלמידת תיכון יובל שפירה )היום בצבא( ופיתחה אותו 
בהתנדבות ובעזרת מלגות רבקה זוהר )תואר שני בעו"ס אונ' תל אביב(.

< תיאור הפרויקט ומטרתו:
פרויקט סוריקטה הוא מיזם חדשני טיפולי-חינוכי והוא נועד על מנת העניק כלים ראשוניים וידע לנערים 
השרויים במצוקה נפשית ולחברים המעוניינים לסייע להם. כמו כן, הפרויקט מהווה מקום לשתף בנושאים 
הנוגעים לבריאות הנפש תוך שימת דגש על הקשבה, חוסר שיפוטיות ואמפתיה. הפרויקט דווח בסקרים 
כמסייע לתלמידים להתמודד עם מצוקות, מעניק כלים לחבריהם התומכים בהם ומעודד אותם לפניה 
להמשך טיפול.  בפרויקטים דומים לכך בעולם, דווח על הפחתה של כ-50% בשיעור האובדנות בקרב בתי 

ספר שלקחו חלק בפרויקט.
אנו  כעת  תלמידים,   450 כ-  ובהשתתפות  ספר  בתי  שני  בקרב  התקיים  הפרויקט  האחרונות  בשנתיים 
בתהליך גיוס של בתי ספר, בתקווה שנצליח להוזיל עלויות בעזרת המלגאים ולצרף השנה )עד נובמבר( 

עוד בתי ספר שייקחו חלק.

< איפה? 
הפרויקט יערך בבתי ספר יסודיים, תנועות נוער ועוד. מטרת שיתוף הפעולה עם אגודת הסטודנטים, הנה 
הפחתת עלות הפעלת הפרויקט. לשם כך, נזדקק לסטודנטים לתואר שני מתחום הטיפול, ייעוץ חינוכי, 
עבודה סוציאלית ופסיכולוגיה. הסטודנט יזכה להתנסות משמעותית עם העברת קבוצת נערים ולהדרכות 
וידע בתחום בריאות הנפש בקרב נערים מאנשי מקצוע בתחום. אפשרות נוספת, היא גיוס מלגאי תואר 

ראשון שיסייעו בגיוס בתי ספר לפרויקט.

< מתי?
עבור הנחיית קבוצות החל מנובמבר-אוקטובר, או בתחילת שנה הבאה. לאחר גיוס בתי ספר חדשים 
קבוצת  להנחיית  פעילות(  לשנתיים  שימשיכו  א'  שנה  )עדיף  שני  לתואר  סטודנטים  נצטרך  לפרויקט, 

התלמידים.
עבור שיווק הפרויקט וגיוס בתי ספר- עם תחילת שנת הלימודים האקדמאית, 1-2 סטודנטים לתואר 
ראשון מתחום השיווק, הניהול, החינוך ופסיכולוגיה אשר יסייע בגיוס בתי ספר, תפעול דף הפייס בוק של 

הפרויקט ופעולות שיווק נוספות להפצת הפרויקט

< תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:
<< מלגאי מתואר שני אשר ייקח חלק יצטרך להתחייב לסיום ההנחיה שלו בקרב השכבה או הקבוצה,  

    2-5 חודשים )תלוי בכמות בתי הספר שייקחו חלק(, אחת לשבוע 4-6 שעות
<< מלגאי מתואר ראשון שייקח חלק בשיווק ותיווך הפרויקט לבתי ספר, יכול להתחייב באופן גמיש בין  

    חודשיים לכל השנה, כמובן שנעדיף סטודנט שיכול להתחייב לכל השנה.

< רקע/תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:
<< להנחיית קבוצות, אמפתיה, כריזמה גדולה, אסרטיביות, בטחון עצמי ורגישות גדולה. כמו כן, נעדיף  

    סטודנטים עם ניסיון בבריאות ונפש ועם נערים בסיכון/במצוקה.
<< לסיוע בשיווק הפרויקט, נזדקק לסטודנטים בעלי יכולת שכנוע גבוהה, כריזמה ובטחון. אם יש להם  

    ידע והם באים מתחום הטיפול נעדיף זאת.



< שם הארגון והפרויקט:

זיכרון בסלון

< תיאור הפרויקט ומטרתו:
זיכרון בסלון היא מסורת ישראלית חדשה של התכנסויות לא פורמליות, באווירה אינטימית, סביב יום הזיכרון 
לשואה ולגבורה. בשנת 2019 למעלה ממיליון איש ואישה לקחו במפגשי זיכרון בסלון ברחבי הארץ והעולם 
)61 מדינות(. יותר ויותר אנשים מחפשים דרכים נוספות לציין את יום השואה לצד הטקסים הממלכתיים 
והצפייה המסורתית בתוכניות הטלוויזיה שמוקרנות בערב זה. יוזמת זיכרון בסלון מאפשרת לכל אחד ואחת 
מאיתנו לקחת מחדש בעלות ואחריות על עיצוב זיכרון השואה, להבטיח שנמשיך לדון בה גם אחרי שלא 

יישארו בנינו ניצולים ולהשפיע באופן אישי ומשמעותי על הדרך שבה נזכור ונלמד מהשואה.
זיכרון בסלון הוא הזדמנות, כמעט חד פעמית, לקיים פעולה אישית קטנה ופשוטה ובו בזמן להיות ולהרגיש 
חלק ממשהו גדול ומשמעותי הרבה יותר. כל סלון הוא עולם מלא בפני עצמו, אבל הידיעה שבמקביל אליו 
ממסורת  לחלק  שלנו  והאישית  הפרטית  הפעולה  את  הופכת  העולם,  בכל  סלונים,  אלפי  עוד  מתקיימים 

לאומית חדשה ומלאת משמעות.

< איפה? 
משרדי זיכרון בסלון ממוקמים ברחוב לויד ג'ורג' 7 תל אביב )הפעילות מתקיימת בכל הארץ(.

< מתי?
כל השנה עם דגש לחצי שנה לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

< תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:
<< ליווי מתנדבים ופעילים של זיכרון בסלון.

<< פיתוח ותחזוק קשרים עם קהילות מקומיות רבות.  
<< בנייה ופיתוח קהילות מתנדבים במגוון אזורים ואוכלוסיות.

<< העברת הכשרות והדרכה שוטפת לפעילים.
<< אחריות על מענה למארחים ואנשי עדות.
<< שיווק שטח של היוזמה והפצת הבשורה.

<< אחריות על כלל אנשי העדות שלוקחים חלק בזיכרון בסלון, החל משלב הגיוס ועד לאחר שיבוצם לסלון מארח.
<< יצירה, פיתוח וניהול קשרים עם ארגונים הקשורים לזיכרון השואה וניצולי שואה, מגזר שלישי ומגזר ציבורי.

<< בניית וניהול מפגשי חשיפה וסדנאות לאנשי עדות.
<< ליווי מקצועי לפעילים בשטח.

<< עבודה ישירה עם אנשי ונשות העדות )אנשי אקדמיה, דור שני וניצולי שואה(.

< רקע/תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:
<< תשוקה ומוטיבציה לעשייה חברתית.

<< ניסיון בריכוז או ניהול מערך מתנדבים.
<< רקע בעשייה חברתית ו/או קהילתית.

<< יכולת לייצר תשתית ולהניע לפעולה ברחבי הארץ.
<< חשיבה יצירתית, ראש גדול.

<< יכולות מנהיגות והנעת תהליכים.
<< יכולות סדר וארגון.

<< יכולת עבודה תחת לחץ והתמודדות עם ריבוי משימות באופן עצמאי.
<< רקע תפעולי והפקת אירועים.

.Team Player ,יחסי אנוש מעולים >>
<< הכרות עם זיכרון בסלון.



< שם הארגון והפרויקט:

עמותת צ.ל.ש- צעירים לומדים שחמט

< תיאור הפרויקט ומטרתו:
מתנדבי עמותת צ.ל.ש מדריכים קבוצות שחמט חינוכיות ברחבי הארץ, במטרה לפתח חשיבה, להטמיע 
ערכים וליצור סביבה התומכת בהתפתחות אישית. קהל היעד של העמותה הוא ילדים ובני נוער החיים 

באיזורי פריפריה גיאוגרפית וכלכלית, בעלי יכולת חשיבה, ופוטנציאל בתחום הלימודי והחברתי.
במהלך שנת הלימודים הילדים לומדים את משחק השחמט ונחשפים לערכי ורוח המשחק. ילדי העמותה 

עוברים תהליך של העצמה וגילוי הפוטנציאל הטמון בהם. 
בפני עצמם. מלבד  ומטרה  בין חבריה מהווים ערך  והיחסים  בה  בקבוצה, כשהאווירה  הלימוד מתבצע 
הפעילות השגרתית לאורך השנה, הקבוצות משתתפות בסיורים ופעילויות מחוץ לבית הספר, בטורנירים 

עירוניים ובאירועי שיא.

< איפה? 
בתי ספר/ מתנסי"ם/ פנימייה/ ספרייה עירונית.

< מתי?
בית ספר שעות הבוקר/ הצהריים. מתנ"ס- שעות אחר הצהריים/ הערב.

<< השיעור עורך שעה וחצי, פעם בשבוע עם קבוצת תלמידים קבועה שהמדריך מלווה עד סוף השנה. 
<< יש עד 15 תלמידים לכל היותר בקבוצה.

<< בנוסף לכך יש 2 טורנירים בשנה, שהם שני אירועיים עוצמתיים ומרגשים, הילדים מחכים להם כל  
    השנה-טורניר אזורי באמצע השנה וטורניר ארצי בחודש יוני, שניהם יתקיימו בתל אביב. 

< רקע/תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:
ידע בסיסי לפחות בשחמט, ורקע בהדרכה )יתרון, לא מחייב(. 



< שם הארגון והפרויקט:

מלגאי אגודה  –  מחלקת מנהל ורווחה

< תפקידים:

1. תפעול פינות 'קפה שוק' ופינות רווחה-
"קפה שוק" הינו פרויקט דגל בתחום הרווחה שמופעל על ידי אגודת הסטודנטים ברחבי הקמפוס. פינות 
ה"שוק" פזורות בבניינים השונים ומאפשרות לסטודנטים להכין לעצמם קפה במחיר סמלי של שנקל. בכל 
יום אלפי סטודנטים משתמשים בפינות הקפה, ולכן נדרשת תשומת לב שוטפת למצב וניקיון הפינות. 
בנוסף להכנת קפה, מרבית פינות הורחבו והפכו לפינות רווחה חופשי של הסטודנטים. לאור הבלאי הגדול 

שנוצר עקב שימוש אינטנסיבי במכשירים החשמליים, ישנו צורך בתשומת לב גם למצבם.
הגדרת תפקיד:

<< תפעול שוטף של פינות "קפה שוק" ופינות הרווחה ברחבי הקמפוס, התפקיד כולל: אספקת ציוד  
    לפינות קפה ורווחה – במידת הצורך, סידור, תחזוקת פינות הקפה והרווחה.

<< ארגון פינות רווחה – דאגה לניקיון פינת הקפה ושמישות המכשירים.

2. מלגאי/ת מנהל ורווחה בפקולטה להנדסה-
הגדרת תפקיד:

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

<< שמירה על ניקיון הפינות ומעקב אחר תקינות המכשירים.
<< העברת עגלת ציוד מבניין אגודת הסטודנטים למשרד הוועד אחת לחודש.

המלגאי/ת נמצא/ת תחת פיקוח רכזת רווחה בוועד הנדסה. חלוקת השעות ודיווחן מתבצע
ישירות מולה ואחת לחודש הרכזת תעביר דו"ח שעות מסודר לרכז רכש ותפעול.



< שם הארגון והפרויקט:

מלגאי אגודה  –  הסברה - עריכת וידאו

< תיאור הפרויקט ומטרתו:
ונועדה לתת  מחלקת הסברה ופרסום הינה "משרד הקריאייטיב של אגודת הסטודנטים והסטודנטיות" 

מענה פרסומי ושיווקי לנציגי החוגים, מחלקות האגודה והיחידות השונות.

< איפה? 
עבודה מהבית \ משרדי האגודה.

< מתי?
גמיש. 

< תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:
<< גמישות בשעות ובימים, חריצות, יוזמה, חברותיות ויחסי אנוש טובים, ראש גדול וחיבור למעורבות  

    חברתית.
<< במסגרת המלגה יידרש המלגאי להשתתף גם באירועי אגודה אחרים וסיוע למחלקות אחרות באגודה.

< רקע/תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:
<< שליטה בתוכנות עריכת וידאו תיק עבודות גמישות בשעות ובימים. 

<< קריאטיביות.



< שם הארגון והפרויקט:

מלגאי אגודה  –  הסברה - צלם

< תיאור הפרויקט ומטרתו:
ונועדה לתת  מחלקת הסברה ופרסום הינה "משרד הקריאייטיב של אגודת הסטודנטים והסטודנטיות" 

מענה פרסומי ושיווקי לנציגי החוגים, מחלקות האגודה והיחידות השונות.

< איפה? 
קמפוס.

< מתי?
גמיש. 

< תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:
<< גמישות בשעות ובימים, חריצות, יוזמה, חברותיות ויחסי אנוש טובים, ראש גדול וחיבור למעורבות  

    חברתית.
<< במסגרת המלגה יידרש המלגאי להשתתף גם באירועי אגודה אחרים וסיוע למחלקות אחרות באגודה.

< רקע/תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:
<< ידע קודם בצילום.

<< תיק עבודות.
<< גמישות בשעות ובימים.

<< קריאטיבי.



< שם הארגון והפרויקט:

מלגאי אגודה-מחלקת תרבות-קשרי חוץ

מלגאי תגלית 2020-2019:
מידי שנה יוצאים סטודנטים רבים  מטעם אוניברסיטת תל אביב להשתתפות במשלחות תגלית יחד עם 

יהודים מכל רחבי העולם במטרה לחזק את הקשר עם יהודי התפוצות ולהתחבר לזהותם היהודית.
אגודת הסטודנטים והסטודנטיות מחפשת 4 רכזים שיצטרפו למשפחת תגלית של אוניברסיטת תל אביב.

אנו מחפשים רכזים בעלי יכולות ארגון גבוהות  אשר מתחברים לחשיבות המסע ורוצים לתרום להנעת 
פרויקט תגלית.

דרישות תפקיד:
<< סטודנטים באוניברסיטת תל-אביב וחברים באגודת הסטודנטים והסטודנטיות.

<< בוגרי תגלית – יתרון.
<< בעלי זיקה לפרויקט תגלית ורצון רב לפעול לטובת פיתוחו בקמפוס.

<< נכונות לעבודה מהבית
<< עבודה בסביבה ממוחשבת

<< כישורים ארגוניים ויכולת עבודה עצמאית בשעות גמישות.
<< יחסי אנוש מעולים ,יכולת עבודת צוות ושיתוף פעולה.

<< ניסיון במתן שירות, אדיבות וסבלנות.
<< עצמאות והגדלת ראש.

<< אנגלית ברמה שיח גבוהה.
תיאור התפקיד:

<< השתתפות בהכשרה על מערכת תגלית ע"י רכז קשרי חוץ.
<< פרסום פרויקט תגלית.

<< קשר שוטף מול הסטודנטים )קבלת טופס הרשמה , מכתב מוטיבציה מהמועמדים ומענה למיילים(
<< קשר שוטף מול רכז קשרי חוץ.

<< זימון סטודנטים מתאימים וביצוע ראיון אישי בקמפוס.
<< רישום סטודנטים במערכת הממוחשבת.

<< שיבוץ לקבוצות.
<< השתתפות בכנס הכשרה לרכזי תגלית.

פרטי המלגה:
התחייבות המלגה לשני סמסטרים מלאים, עם זאת יש לציין כי התנאי להמשך בסמסטר ב' היא הצלחה 

בתפקיד בסמסטר א'.
הגשת מועמדות:

נא להגיש קורות חיים בצירוף תמונת פספורט, טופס מאזן שכר לימוד )מתוך מידע אישי לתלמיד(
ומכתב מוטיבציה קצר, במידה והשתתפת בעבר בתגלית נא לציין זאת.

למייל: tarbut3@gmail.com  יש לציין בגוף המייל גיל, תחום לימודים ושנת לימודים.
נא לכתוב בנושא את שמכם המלא + הגשת קורות חיים למלגת רכז/ת תגלית

עבור בר בן הרוש, רכז קשרי חוץ.
*לראיונות יוזמנו מועמדים מתאימים בלבד.

mailto:tarbut3%40gmail.com?subject=


< שם הארגון והפרויקט:

מלגאי אגודה-מחלקת תרבות-קשרי חוץ

מתרגמים 2020-2019:
אגודת הסטודנטים והסטודנטיות מחפשת 2 מתרגמים )עברית-אנגלית( שיצטרפו למשרד קשרי החוץ של 

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות.
אנו מחפשים מתורגמנים בעלי יכולת כתיבה ויכולת עבודה עצמאית לתרגום טקסטים של האגודה.

דרישות תפקיד:
<< סטודנטים באוניברסיטת תל-אביב וחברים באגודת הסטודנטים

<< עברית ואנגלית: אחד מן השניים שפת אם והשני שליטה טובה מאוד – חובה.
<< בעלי ניסיון בתרגום – יתרון.

<< נכונות לעבודה מהבית.
<< עבודה בסביבה ממוחשבת.

<< עמידה בדדליין ויכולת עבודה עצמאית בשעות גמישות.
<< עצמאות והגדלת ראש.

תיאור התפקיד:
<< קבלת טקסטים לתרגום )לרוב מעברית לאנגלית(

<< בקרת איכות על טקסטים מתורגמים
<< קשר שוטף מול רכז קשרי חוץ

<< מעקב אחר משימות
פרטי המלגה:

התחייבות המלגה לשני סמסטרים מלאים, עם זאת יש לציין כי התנאי להמשך בסמסטר ב' היא הצלחה 
בתפקיד בסמסטר א'.

הגשת מועמדות:
נא להגיש קורות חיים בצירוף תמונת פספורט, טופס מאזן שכר לימוד )מתוך מידע אישי לתלמיד(

ואת הטקסט המצורף מתורגם לאנגלית.
למייל: tarbut3@gmail.com  יש לציין בגוף המייל גיל, תחום לימודים ושנת לימודים.

נא לכתוב בנושא את שמכם המלא + הגשת קורות חיים למלגת תרגום לאנגלית
עבור בר בן הרוש, רכז קשרי חוץ.

*לראיונות יוזמנו מועמדים מתאימים בלבד.

טקסט לתרגום:
יש לנו נטייה לחשוב שאת ה"בזבוזים" הגדולים שלנו אנחנו עושים במהלך חופשות, חגים וטיולים בחו"ל. 

אומנם זה נכון, אבל הרבה לא שמים לב שגם בשגרה, בזמן לימודים, אנו מוציאים כסף רב שלפעמים ניתן 
לחסוך אותו. כל מה שצריך לעשות זה פשוט לשים לב להוצאות ולהכנסות שלנו גם בשגרה ולאמץ כמה 

הרגלים פשוטים שיעזרו לנו להתנהל בצורה חכמה יותר וכך לחסוך כסף בקלות גם בזמן הלימודים.

קפיטריה:
אין דבר יותר נח מלהסתמך על הקפיטריה כמקור למזון בזמן הלימודים. היא הרי שם, קרובה אלינו, עם מלא 

אופציות טעימות והכי קל ונח לשלוף אשראי או דמי כיס ולרכוש משהו טעים - בין אם כארוחת עשר, צהריים או 
סתם נשנוש בין השיעורים. עכשיו, שלא תבינו לא נכון - אם אתם רעבים ואין ברשותכם אוכל, הקפיטריה היא 

פתרון מצוין. אנחנו לא רומזים שאתם צריכים להישאר רעבים. אבל עם קצת התכווננות נכונה אתם יכולים 
לחסוך כסף על קניית אוכל בחוץ. ואיך? פשוט תכינו מראש את כל מה שאתם צריכים כדי להיות שבעים ומלאי 

אנרגיה במהלך היום - יש כאלו שזקוקים רק לארוחת בוקר בשעה 10, יש כאלו שיוסיפו גם נשנושים )אנחנו 
ממליצים על פירות, חטיפי אנרגיה, אגוזים ופירות יבשים( ואפילו ארוחות צהריים. אתם כמובן יכולים לבקש 
עזרה מאחד ההורים או להכין הכול לבד. טיפ שלנו: תכינו הכול בצורה מסודרת ערב מראש כדי לחסוך זמן 

בהתארגנות הבוקר.
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< שם הארגון והפרויקט:

"כאן גרים בכיף"-מחלקת דיור

< תיאור הפרויקט ומטרתו:
יזמים בנשמה? חיי הקהילה במעונות חשובים לכם? אוהבים להיות מעורבים ולהשפיע? צוותי "כאן גרים 
בכיף" הם ה-מקום בשבילכם! בכל אחד מבתי המעונות )איינשטיין וברושים( יפעל צוות ייחודי בהנחיית 

רכזי המעונות הרלוונטיים.

< איפה? 
במעונות איינשטיין \  ברושים או במקומות אחרים בתוך הקמפוס.

< מתי?
גמיש-בתיאום עם הרכזות בהתאם לפעילות. 

< תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:
<< הפקת יוזמות לקיום פעילויות לרווחת דיירי המעונות; ארגון והשתתפות אקטיבית בפעילויות יחידת  
    דיור במעונות: מסיבות, סדנאות, ערבי גיבוש וכיף, ארוחות שישי ועוד; נוכחות וסיוע באירועי היחידה  

    ואגודה.
<< צלם/ת סטילס בעל מצלמה מקצועית, נדרשת זמינות רבה בערבים

    * נא לצרף למייל dyur@student.co.il עבודות לדוגמא:
       3 צילומים באור יום ו3 צילומים בלילה של אנשים.

<< מלגאי/ת פירסום ומדיה- ניהול רשתות חברתיות פייסבוק ואינסטגרם, ידע בצילום וכתיבת פוסטים  
    ותכנים בצורה מעניינית ושיווקית נדרשת זמינות רבה 

<< גרפיקאי/ת - נדרש ידע בתוכנות עיצוב וזמינות רבה לתפקיד
   * נא לצרף למייל dyur@student.co.il עבודות לדוגמא:

      5 עיצובים של פוסטרים/ באנרים/ קאברים וכו

< רקע/תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:
<< נוכחות בישיבת מלגאים אחת לשבועיים )או בהתאם לצורך( עם רכז/ת המעונות וחברי הצוות.

<< זמינות בשעות הערב לקיום פעילויות.
<< זמינות במייל ובוואטסאפ לרכז אחראי.

<< נוכחות חובה ביום מיון שיתקיים בהתאם ללו"ז יחידת הדיור.
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< שם הארגון והפרויקט:

עמותת מלי - מרכז לאזרחים יוזמים

שם המיזם הוא מלאכים - למען הסביבה והחברה

< תיאור הפרויקט ומטרתו:
מלאכים הוא מיזם שמאפשר לאנשים לעזור לסביבה בדרך חברתית מקורית. 

המיזם אוסף מהציבור ומחברות עסקיות בקבוקי פיקדון למיחזור, וחפצי אלקטרוניקה ישנים לשימוש 
חוזר, ואת ערכם אנו מעבירים לעמותות השונות על פי בחירת התורמים. 

< איפה? 
פעילות המיזם מתרחשת בתל אביב - בקניון רמת אביב ובכיכר רבין.

< מתי?
פעם בחודש בימי שישי האחרון של כל חודש בין 10:00 - 14:00. 

< תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:
על  הזדכות  התרומות,  מיון  התרומות,  רישום  יתבצע  הפעילות  במהלך  חפצים,  איסןף  נקודת  הפעלת 
חפצים בסופר הקרוב, שיווק המיזם לעוברים ושבים על מנת להעלות את תודעת חשיבות שימור סביבה 

ירוקה.

< רקע/תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:
סטודנט ששימור הסביבה קרוב לליבו , יסודי , מסודר, חברותי.



< שם הארגון והפרויקט | إسم املؤسسة واملشروع:

אגודת הסטודנטים | النقابة الطالبّية – 

< תיאור הפרויקט ומטרתו | شرح عن املشروع وأهدافه:
במחלקת תרבות ותחת אחריותה של רכזת הסטודנטים הערבים דונא סעאבנה, מתקיימים הרבה אירועים 
ופרויקטים שנעשים למען הסטודנטים הערבים בקמפוס. בהיקף המלגה יהיה צורך בעזרה באירועים אלו 
שמתקיימים לרוב בשעות הערב. בחלק מהאירועים יהיה צורך בעזרה פיזית ובחלקן עזרה ברישום וקבלה 
והכנת כיבוד וכו'. | بقسم	الثقافة	ومبسؤولية	مركزة	الطلبة	العرب	ُدنى	صعابنة,	نحن	نعمل	على	مشاريع	
وفعاليات	عدة	من	أجل	الطالب	والطالبات	العرب	يف	حرم	اجلامعة.	اإللتزام	بهذه	املنحة	يعني	اإللتزام	
بهذه	الفعاليات	اللتي	تقام	مبعظمها	بساعات	املساء.	بقسم	من	الفعاليات	سيكون	حاجة	ملساعدة	مبجهود	

جسدي,	وأحيانًا	سنحتاج	مساعدة	يف	اإلستقبال	والتسجيل	أو	ترتيبات	الضيافة	وما	شابه. 
< איפה | مكان? 

קמפוס והסביבה | حرم	اجلامعة	واملنطقة	املجاورة.

< מתי | توقيت?
גמיש ומשתנה | مرن	ومتغيِّر. 

< תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת | شرح عن الوظيفة وإلتزامات املتطوع:
<< ידע בשפה ערבית )חובה( | معرفة	اللغة	العربية	)إجباري(

<< עזרה בפרסום לפרויקטים ולאירועים | مساعدة	بالنشر	للفعاليات	واملشاريع
<< גמישות בשעות ובימים | مرونة	يف	ساعات	التطوع

<< יכולת עבודה תחת לחץ והתמודדות עם ריבוי משימות באופן עצמאי | القدرة	على	العمل	حتت	ضغط		
			وعلى	مهام	متعددة	بشكل	شخصي.

< רקע/תכונות מומלצות לביצוע התפקיד | خلفية\صفات إضافية تساعد على مالئمة الطالب للمنحة:
<< קריאטיבי | إبداع
<< חריצות | إجتهاد

<< יוזמה | روح	املبادرة
<< רקע תפעולי והפקת אירועים  )יתרון( | خلفية	بالعمل	على	مشاريع	وفعاليات	)أفضلية(

<< בעלי סבלנות | صبور.ة

התחייבות המלגה לשני סמסטרים מלאים, עם זאת יש לציין כי התנאי להמשך בסמסטר ב' היא הצלחה 
بالهمات	 النجاح	 أن	 نذكر	 أن	 يجب	 ذلك	 مع	 كاملة,	 دراسية	 لسنة	 ملزمة	 املنحة	 	| א'.  בתפקיד בסמסטר 

بالفصل	األول	هو	شرط	أساسي	إلستمرار	املنحة	للفصل	الثاني.

מחלקת תרבות וקשרי חוץ | قسم الثقافة والعالقات اخلارجية



< שם הארגון והפרויקט | إسم املؤسسة واملشروع:

אגודת הסטודנטים | النقابة الطالبّية – 

< תיאור הפרויקט ומטרתו | شرح عن املشروع وأهدافه:
ובהתאם עם מחלקת  דונא סעאבנה,  רכזת הסטודנטים הערבים  ותחת אחריותה של  במחלקת תרבות 
הסטודנטים  את  שמעניינים  תכנים  בו  שיש  הערבית  בשפה  ניוזליטר  שבוע  מדי  מפיצים  אנו  הסברה 
הערבים במיוחד, כמו אירועים ופרויקטים שנעשים למענם, או כל דבר אחר. | بقسم	الثقافة	ومبسؤولية	
مركزة	الطلبة	العرب	ُدنى	صعابنة,	ومبساعدة	قسم	التسويق	نحن	ننشر	كل	أسبوع	مجلة	أسبوعية	باللغة	
العربية	واللتي	حتتوي	على	مضامني	تهم	الطلبة	العرب	بشكل	خاص,	مثل	أحداث	وفعاليات	اللتي	ستقام	

من	أجلهم,	أو	أي	شيء	اخر.	
<< המלגאי יעבוד מול רכזת הסטודנטים הערבים, בנוסף לכך יצטרך לעבוד מול מחלקת הסברה בכדי  

     לבקש עיצובים לניוזליטר ובכדי להפיץ את הניוזליטר דרכם.	|	املتطوع	سيعمل	مع	مركزة	الطلبة	العرب,
				باإلضافة	إلى	العمل	مع	قسم	التسويق	من	أجل	طلبات	لتصاميم	للمجلة	ومن	أجل	نشر	املجلة	عن		

				طريقهم.

< איפה | مكان? 
אגודת הסטודנטים | النقابة	الطالبّية.

< מתי | توقيت?
גמיש | مرن. 

< תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת | شرح عن الوظيفة وإلتزامات املتطوع:
<< ידע בשפה ערבית באופן מצוין )חובה( | معرفة	اللغة	العربية	بشكل	جيد	)إجباري(

<< יכולת למציאת תכנים לאייטמים בניוזליטר, ולכתוב עליהם | القدرة	على	البحث	عن	مواضيع	تثير		
				إهتمام	الطالب	العربي	والكتابة	عنها.

<< יכולת לתרגם מהשפה העברית לשפה הערבית )חובה( | القدرة	على	الترجمة	من	اللغة	العبرية	إلى		
				اللغة	العربية	)إجباري(

<< יכולת לתרגם מהשפה הערבית לשפה העברית )יתרון( | القدرة	على	الترجمة	من	اللغة	العربية	إلى		
				اللغة	العبرية	)أفضلية(

< רקע/תכונות מומלצות לביצוע התפקיד | خلفية\صفات إضافية تساعد على مالئمة الطالب للمنحة:
<< קריאטיבי | إبداع
<< חריצות | إجتهاد

<< יוזמה | روح	املبادرة
<< רקע בעיצוב  )יתרון( | معرفة	بالتصميم	)أفضلية(

<< בעלי סבלנות | صبور.ة

התחייבות המלגה לשני סמסטרים מלאים, עם זאת יש לציין כי התנאי להמשך בסמסטר ב' היא הצלחה 
بالهمات	 النجاح	 أن	 نذكر	 أن	 يجب	 ذلك	 مع	 كاملة,	 دراسية	 لسنة	 ملزمة	 املنحة	 	| א'.  בתפקיד בסמסטר 

بالفصل	األول	هو	شرط	أساسي	إلستمرار	املنحة	للفصل	الثاني.

מחלקת תרבות וקשרי חוץ | قسم الثقافة والعالقات اخلارجية




