
 

 אוניברסיטת תל אביב  –תכנית לעידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית 

אוניברסיטת תל אביב מקדמת תכניות לחיזוק החברה האזרחית והדמוקרטיה ופועלת להגברת 

 המעורבות וההשפעה של סטודנטים וסגל על החברה בישראל.

שנת הלימודים החל מ, חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית )תשע"ח( לפי

ש"ס פעם אחת במהלך לימודיו לתואר אקדמי  2-י לסטודנט יהיה זכא ( 2018-2019תשע"ט )

 ראשון בעבור אחת מן הפעילויות שלהלן:

 ביצוע שירות מילואים פעיל. .1

 פעילות חברתית וקהילתית. .2

ש"ס מחובת  2ש"ס בגין מילואים או בגין פעילות חברתית יינתן במקום קורס של  2קרדיט של 

יקבל קרדיט על חשבון קורסי הבחירה  –"כלים שלובים". תלמיד שאינו מחויב ב"כלים שלובים" 

האוניברסיטה תעשה מאמץ לאפשר זיכוי בש"ס ש"ס בלבד.  2של תכנית הלימודים בהיקף של 

חל את לימודיו לתואר ראשון לפני שנת הלימודים תשע"ט. הפעילות תאושר לסטודנט/ית שה

 בתוך פרק זמן שלא יעלה על חודשיים מהגשת הבקשה.

לסטודנט/ית ככלל, ההכרה בפעילות ניתנת לסטודנט/ית לתואר ראשון ללא תואר קודם, ובתנאי ש

)אם  שרו בפקולטותכלים שלובים או בנקודות בחירה שאומסגרת תכנית ש"ס ב 2 יש יתרה של

 .(הוא אינו מחויב בכלים שלובים

 

 שירות מילואים פעיל

שירות המילואים  יפנה לשושי אלגזי אחראית גין בש"ס  2של  ההכרקבל סטודנט/ית המבקש/ת ל

  המילואים בדקאנט הסטודנטים.

 ש"ס אקדמיות, 2-ש"ס אקדמיות בתנאי שלא הוכרה פעילות אחרת כ 2-שירות מילואים יוכר כ

 ובמקרים הבאים בלבד:

 םה, מ)אוקטובר עד ספטמבר(ימים במהלך שנת לימודים  14שירות מילואים פעיל במשך  .1

 .ימי מילואים ברצף 5

 . )אוקטובר עד ספטמבר(ימי מילואים לא רצופים במהלך שנת לימודים  25 .2

 . ת המבחניםותקופת מימוש הפעילות הינה גם במהלך תקופלמען הסר ספק 

  

http://che.org.il/wp-content/uploads/2018/08/%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%AA.pdf


 

 :חברתית וקהילתיתפעילות 

פעילות חברתית תיחשב כפעילות שיש בה תרומה לקהילה או למען החברה וכוללת, בין השאר, 

 יציאה אל מחוץ לכותלי הקמפוס. כל פעילות צריכה להיעשות באותו ארגון. 

 השתלבות בתכניות קיימות תוך הרחבת פעילות: .1

שעות פעילות בקורס אקדמי של 'מתחברים פלוס'  30תוספת של  :פלוסמתחברים  .א

 ש"ס של כלים שלובים או על חשבון קורס בחירה שאושר לטובת העניין. 2עבור 

 ש"ס לפני הרחבה. 4מתייחס לקורסים המקנים עד  .1

 מותנה בקבלה לקורס ועמידה בכל תנאי הקורס. .2

על כוונה להרחבת בקורסים סמס' א' ושנתיים, מותנה בהודעה מראש  .3

 .31.12.18-הפעילות עד ה

 של סמסטר ב' מותנה בהגשת בקשה על הרחבת הפעילות עד  בקורסים .4

 15.4.19-ה

ש"ס בכלים שלובים או בנקודות בחירה שאושרו  2מותנה ביתרת  .5

 בפקולטות.

 2שעות פעילות בפרויקט של מלגות 'מתחברים', עבור  30תוספת של  :מתחברים .ב

 ש"ס של כלים שלובים או על חשבון קורס בחירה שאושר לטובת העניין.

 מותנה בקבלה לפרויקט והשתתפות מלאה בו. .1

-בפרויקטים שנתיים מותנה בהגשת בקשה על הרחבת הפעילות עד ה .2

31.12.18. 

הרחבת הפעילות עד בפרויקטים של סמסטר ב' מותנה בהגשת בקשה על  .3

 15.4.19-ה

ש"ס בכלים שלובים או בנקודות בחירה שאושרו  2מותנה ביתרת  .4

 בפקולטות.

שעות ישירות לקהילה )לא כולל שעות הכשרה  40פעילות עצמאית בארגונים בהיקף  .2

 והדרכה לקראת הפעילות(:

 ש"ס בכלים שלובים או בנקודות בחירה שאושרו בפקולטות. 2מותנה ביתרת  .א

 30.6.19, 15.4.19, 31.12.18להגיש בקשה לפעילות בתכנית בשלושה מועדים: ניתן  .ב

 פעילות בארגונים: .ג

 .הרשימה המפורסמת כאן פעילות בארגון ללא מטרות רווח לפי .1

פעילות בארגון ללא מטרות רווח שאינו ברשימה ואושר ע"י הדקאנט  .2

 .מילוי טופס זה לאחר

פעילות באחת מהנבחרות המייצגות את האוניברסיטה בכפוף לאישור  .3

 מראש מהוועדה.

https://impact.tau.ac.il/
https://deanstudents.tau.ac.il/about_mithabrim
https://deanstudents.tau.ac.il/about_mithabrim
https://deanstudents.tau.ac.il/sites/dean.tau.ac.il/files/media_server/deanstudents/%D7%90%D7%91%D7%99%D7%92%D7%99%D7%9C/%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%98%20%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%AA.pdf
https://deanstudents.tau.ac.il/2018-2019_%20Application-form_meoravut


 

 קווים מנחים:

 הפעילות מיועדת לסטודנט/ית לתואר ראשון ללא תואר קודם. .1

ש"ס בכלים שלובים או בנקודות בחירה שאושרו  2 יש יתרה של לסטודנט/ית .2

 בפקולטות.

 שהחלה לפני קבלת אישור )רטרואקטיבית(.עצמאית לא ייבחנו פניות בפעילות  .3

, טרם תחילת שנת הלימודים 2019שעות הפעילות יתבצעו במלואן עד לסוף ספטמבר  .4

 במהלך הקיץ(הבאה. )שימו לב שלא כל הארגונים ערוכים לליווי פעילות 

הפעילות המדווחת אינה נעשית עבור כל תמורה אחרת, לרבות שכר, מלגה, או למטרת  .5

 ש"ס. 2-רווח כזה או אחר; מלבד להכרה כ

 ובאחריות הסטודנט/ית. tribu הדיווח עבור הפעילות יתבצע דרך אפליקציית .6

 

  



 

 תהליך הוספת ארגונים לרשימת הארגונים המאושרים לפעילות

במידה ואתם פעילים בארגון חברתי ללא מטרות רווח ומעוניינים לכלול פעילות זו כמימוש 

 ש"ס, על הארגון להגיש בקשה בטופס ייעודי באתר האוניברסיטה.  2מזכאותכם לקבלת 

המורכבת מנציגות אגודת הסטודנטים בראשות דקאנית הסטודנטים, ועדה והבקשה תידון ב

 רסיטה; על בסיס אמות המידה המפורטות מטה.והסטודנטיות והנהלת האוניב

 אישור הארגון תתקבל עד חודש וחצי לאחר הגשת הבקשה.-תשובה על אישור / אי

 

 אמות מידה לאישור ארגונים

הוועדה תאשר פעילות בארגונים הפועלים ברוח ערכי ההומניזם, הדמוקרטיה והשוויון; 

באוכלוסיות שונות. נדרשת יכולת לליווי המעודדים ופועלים בדרכים שאינן מדירות ופוגעות 

 הסטודנטים הפעילים בארגון, וכן הגדרות תפקידים ממוקדות עבור הפעילים.

 תינתן עדיפות לארגונים העוסקים באחד מהתחומים הבאים:

 דמוקרטיה, שקיפות ואזרחות  .1

 אי שוויון והדרה חברתית  .2

 מניעת אלימות, גזענות, זכויות אדם וכבוד האדם .3

 כלכליות, צדק חברתי ומיצוי זכויות-חברתיותסוגיות  .4

 סביבה, קיימות וזכויות בע"ח   .5

 צעירים ומנהיגות .6

 חינוך לדמוקרטיה  .7

 

 ניתן לשלב סטודנטים בפעילות במגוון דרכים: 

 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

 

  



 

 לפעילות עצמאית פירוט ארגונים מאושריםנספח: 

 אוניברסיטה בעם .1

 אופק לילדינו .1

 אור שלום .2

 תל אביב –אכפת  .3

 אמץ ערירי .4

 אנוש .5

 בואו נתערב .6

 בינ"ה .7

 גינה קהילתית נווה שאנן .8

 גשר אל הנוער .9

 דור לדור .10

 דלת פתוחה .11

 הטלוויזיה החברתית .12

 ספורטיבית-היוזמה החינוכית .13

 המועצה הלאומית להתנדבות .14

 הסדנא לידע ציבורי .15

העמותה לעזרה מיידית לניצולי  .16

 השואה

 הרציף .17

התכנית החברתית של עמותת בוגרי  .18

8200 

 וואחד על אחד .19

 ויצו .20

 חינוך לפסגות .21

 מרכז קהילתי -9חלמית  .22

 ידידים .23

 יוזמת יום המורה .24

 2050ישראל  .25

 מגמה ירוקה .26

 מהנדסים ללא גבולות .27

 ת'עייר-מהפך .28

תיכון לאמנויות עבור נוער  –מוזות  .29

 נושר ביפו

מחלקת רווחה חוצות יפו )עיריית  .30

 תל אביב יפו(

מחלקת רווחה שפירים )עיריית תל  .31

 אביב יפו(

 מרכז לאזרחים יוזמים -מלי .32

 המנהלך חינוך וקהיל .33

 מעון כלנית .34

 מרכז עומק .35

 מרכז קהילתי בית דני .36

 מרכז קהילתי רוזין .37

 נעמת הצעירה .38

 עמותת חתני נובל למצוינות בחינוך .39

 עמותת לשובע .40

 עמותת גבהים .41

 עמותת ינשופים .42

 עמותת פוש .43

 עמותת שק"ל .44

 למען עובדים -סל"ע .45

 פעמונים .46

 פרויקט הל"ב .47

 שאג"י .48

 שקיפות בינ"ל ישראל .49

 תכנית המנטורינג .50

 תכנית למרחק .51

 תכנית פל"א .52


