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 יקרים ויקרות, סטודנטיות וסטודנטים

 

 הסטודנטים מדקאנט כלכלי סיוע מלגות במסגרת חברתית מחויבות

 מדקאנט שקיבלתם כלכלי סיוע מלגות במסגרת שלכם החברתית המחויבות את למלא מנת על

 ". מתחברים" בתכנית' ב בסמסטר תשתלבו, הסטודנטים

 התכנית. סטודנטים של ואזרחית חברתית מעורבות לקידום רסיטההאוניב של תכנית הינה" מתחברים"

 החברה למען ייחודים פרויקטים המובילים חברתי לשינוי ארגונים של רחבה קשת בשיתוף המתקיימת

 עוסק פרויקט כל כאשר, פרויקטים מגוון מתוך בפרויקט בחירה לכם מוצעת, התכנית במסגרת. בישראל

 . אחר  חברתי בנושא

(. הבא בעמוד פירוט) מעשי ומרכיב לימודי מרכיב וכוללת, שעות 50 של בהיקף היא בתכנית השתתפות

 וההתאמה ההיכרות מפגשי. בסמסטר ב' מתחילה והפעילות הסטודנטיאלי הזמנים ללוח מותאמת התכנית

 . הסמסטר תחילת לפני מתקיימים לפרויקטים והשיבוץ

 . ההרשמה תהליך ועל התכנית על הסברל אוריינטציה מפגשי יתקיימו 11.2-וב 6.2 -ב

 ובתהליך לכם המתאים הארגון בחירת בתהליך סיוע לקבל מנת על המפגשים לאחד להצטרף מומלץ

 .    ההרשמה

 בשני סבבים. 3.2-13.2-ה התאריכים בין תתקיים בפועל ההרשמה

 ,בבחינות והצלחה מוצלחת למודים שנת המשך ן/לכם מאחלות אנו

 

 

 

 רחלי ורשבסקי       לנה כהן

 מנהלת היחידה למעורבות חברתית   מנהלת המדור למלגות וסיוע כלכלי

 

 

  לינקים מהירים

 )מומלץ לקרוא את ההסברים בהמשך המסמך טרם ההרשמה(

  ותשובות שאלות  ;  אודות מתחברים  ;  נושא לפי פרויקט בחירת  ;  הפרויקטים המוצעים

 לפטור בקשה/  למתחברים הרשמה טופס  ;  טופס צור קשר ;  אוריינטציה למפגשי הרשמה

https://deanstudents.tau.ac.il/social-involvement/projects
https://deanstudents.tau.ac.il/social-involvement/projects
https://deanstudents.tau.ac.il/social-involvement/categories2
https://deanstudents.tau.ac.il/about_mithabrim
https://deanstudents.tau.ac.il/social-involvement/q&a_ss
https://deanstudents.tau.ac.il/social-involvement/orientation_2020
https://deanstudents.tau.ac.il/social-involvement/contact_new
https://deanstudents.tau.ac.il/social-involvement/registration2019-2020_semb


 

 אביב-באוניברסיטת תל היחידה למעורבות חברתית
 03-6405171//  03-6405524, 210-212, חדרים 2בניין מיטשל, קומה 

 

 דגשים לקראת ההרשמה לתכנית מתחברים

הינה תכנית למעורבות חברתית והשפעה אזרחית בשיתוף עם עשרות ארגונים לשינוי חברתי  "מתחברים"

בתחומם, המקדמים פרויקטים ייחודים למען הקהילה. התכנית מציעה מגוון מסלולים להשפעה מובילים 

בכל פרויקט מהם ניתן לבחור ולהצטרף לקבוצות ידע והשפעה על פי תחומי העניין שלכם/ן. חברתית 

תוכלו למצוא תפקיד ופעילות אחרת, בארגון שונה ובמועדים שונים המאפשרים לכל אחד ואחת מכם 

 בחירה והתאמה אישית.

ויחד עם זאת גם  אנו ממליצות לבחור את הפרויקט המתאים לכם/ן ביותר, המעניין ומסקרן אתכם/ן,

 התחשבו בעומס בלימודים ובעבודה. –מתאים למערכת הלימודים ולשיקולים אחרים 

 

 חשוב לדעת! 

  .למידה ועשייה –שני מרכיבים ההשתתפות בפרויקטים כוללת 

  (שעות בשבוע 4-=  כ הכוללות את שני המרכיבים ,לסך השעותשעות הפעילות מתייחסות  50)

 -מפגשי למידה .1

יתים במסגרתה תלמדו מקרוב על הסוגיה החברתית הרלוונטית לפרויקט, תכירו קבוצת עמ

השקפות מבט מגוונות והיבטי מאקרו של הסוגיה. המפגשים כוללים הרצאות של דמויות מפתח 

 ומעוררות השראה, לצד סיורים ודיונים מונחים.

 -עשייה חברתית .2

ים, תובילו יוזמות אישיות בקמפוס בה תמלאו תפקידים משמעותיים בארגונים חברתיים וציבורי

 ומחוצה לו, או תפעלו בצוותים לטובת קידום מטרות הפרויקט.

 נדרשת השתתפות מלאה בכל המרכיבים של הפרויקט.

 

 איך נרשמים?

פרויקטים המעניינים אתכם/ן ודרגו אותם לפי סדר העדיפויות שלכם )רשמו לעצמכם/ן  3בחרו  .1

 יים המתאימים לכם(.את שמותיהם ואת התפקידים הספציפ

להגיע למפגש אוריינטציה בו תוכלו להכיר את  צותשאלות או התלבטויות אנו ממלי /ןאם יש לכם

  צוות התכנית, לשמוע על הפרויקטים ועל תהליך הרישום ולשאול שאלות פרטניות.

 .לחצו כאןלהרשמה . בבניין נפתלי 09:00-ב 11.2-וב 17:00-ב 6.2-יתקיימו ב מפגשי אוריינטציה

 הראשון ההרשמה בסבב הירשמועל מנת לקדם את שיבוצכם בפרויקט המועדף עליכם,   .1

פרויקטים על בסיס  -9.2-13.2סבב הרשמה שני יתקיים בתאריכים  .3.2-8.2 בתאריכים שיתקיים

 . מקום פנוי בלבד

 ! הלינק הזה לטופס ההרשמהרישום בשני המועדים יתקיים דרך ! 

 

https://deanstudents.tau.ac.il/social-involvement/orientation_2020
https://deanstudents.tau.ac.il/social-involvement/registration2019-2020_semb
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  סטודנטיות וסטודנטים הזכאים לפטור נדרשים לצרף את האישורים בעת ההרשמה:

  נדרש צילום ספח ת"ז. –סטודנט/ית הורה 

 אשר פעילים בפר"ח; אייסף; נבחרת ספורט או תזמורת ייצוגית של האוניברסיטה;  סטודנט/ית

נדרש אישור  –; או מלגת שוליך פרח-; מלגת מרוםשח"ק –אוניברסיטה בעם; מנהל הסטודנטים 

  רכז/ת.

 

 איך אבחר את הפרויקט המתאים לי?

  ים.שאתם/ן מתייחסים לפרויקטים של סמסטר ב' ולא פרויקטים שנתי שימו לב

 בכל שלב תוכלו ללחוץ על שמות הפרויקטים ולהיכנס לדף הפרויקט כדי ללמוד עליו לעומק.

 בלינק הזה – בחירת פרויקט לפי נושא 

אולי אני רוצה  האם אני רוצה להשתלב בפעילות המשתייכת לתחום הלימודים שלי? או .1

 לגוון ולהכיר משהו חדש?

 מה מעניין אותי? מה יתרום לי ברמה האישית והמקצועית? .2

 לתרום? /הבמה אני יכולאיפה חשוב לי להשפיע?  .3

 איזה אתגרים אני צופה שיעלו? יש פרויקט שמעלה בי חשש מסוים? .4

 לינק –רשימת הפרויקטים המלאה חיפוש ב 

 סמסטר ב'. –סננו את הרשימה לפי 'משך הפרויקט'  .1

 .לפי ימי פעילות ומיקוםגם  סנן את הפרויקטיםניתן ל .2

שוואה ביניהם, לפי מה הטבלה מאפשרת ה –שימו לב למאפיינים השונים של כל פרויקט  .3

 קום בארץ, וגם ימי הפעילות.: תחום העשייה, אופי התפקיד, מי/ןשמתאים לכם

 

  tauimpact@tauex.tau.ac.il במייל שאלו אותנו? /ותעדיין מתלבטים

https://deanstudents.tau.ac.il/social-involvement/categories2
https://deanstudents.tau.ac.il/social-involvement/projects
mailto:tauimpact@tauex.tau.ac.il
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 ומה הלאה, אחרי ההרשמה?

  עדיפויות שבחרתם.בהתאם לסדנת היכרות והתאמה זמנו לוהרישום, תלאחר 

o לפגוש את  ,הפרויקטת צוות וב את הארגון שבחרתם/ן ואות להכיר מקרהסדנה היא הזדמנ

  ברר שאלות שנותרו פתוחות.ול שאר הסטודנטים,

o  במהלך הסדנאות תתבקשו לבצע פעילות אישית ופעילות קבוצתית, שמטרתן לבדוק את

 התאמתכם לפרויקט ואת הדינמיקה בקרב המשתתפים. אורך הסדנה כשעתיים.

o מועדים שלכדאי לשריין מראש את ה -רפות לפרויקט ההשתתפות בסדנה היא תנאי להצט 

 .באתרמועדי הסדנאות מפורסמים מראש בדף הפרויקט  .הפרויקטים המועדפים עליכם

  שימו לב שזימון לסדנת )לגבי השיבוץ שלכם/ן.  במייל תשובה סופיתלאחר הסדנאות, תקבלו

 (היכרות של פרויקט מסוים אינו מבטיח שיבוץ אליו

 8.3-השבוע של המתחילת הסמסטר,  – ובארגונים ת בשטחתחילת הפעילו. 

  הסמסטרבמהלך: 

תידרשו להזין שעות באופן שוטף במערכת הדיווח שלנו, כך שתוכלו לוודא את  .1

 במטרה לסיים את הפעילות עד סוף שנת הלימודים. –ההתקדמות שלכם 

ילולי אחת , ודיווח מהשנהבתחילת וסיום  )אנונימיים( תידרשו למלא שאלוני עמדות .2

 .לחודש למטרות מדידה והערכה של הפרויקטים

 

 ** באתר** מהעמוד הבא תוכלו למצוא צילומי מסך והסברים להתמצאות 

 מוזמנים ומוזמנות לפנות בכל שאלה או התלבטות!

 

 שירה ועשייה חברתית משפיעה ומשמעותית,שנת לימודים מעהמשך מאחלות לכם/ן 

 צוות תכנית מתחברים והיחידה למעורבות חברתית

tauimpact@tauex.tau.ac.il  

 )מנהלת התכנית(  liormilo@tauex.tau.ac.il6405171 -03 –ליאור מילוא

 

https://deanstudents.tau.ac.il/social-involvement
mailto:tauimpact@tauex.tau.ac.il
mailto:tauimpact@tauex.tau.ac.il
mailto:liormilo@tauex.tau.ac.il
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 חיפוש פרויקטים בטבלה וסינון לפי בחירה:

 

    בחירת פרויקט לפי נושא:

סינון אפשרויות 
 ומיון פרויקטים

וניות אלו הלש
הרלוונטיות 
 למתחברים
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 איך נראה המידע על כל פרויקט?

כל "כרטיס פרויקט" באתר כולל מידע טכני ומידע מהותי: חלקו הראשון של העמוד כולל פרטים טכניים 

 הארגונים.כמו מועדי הפעילות, מיקום בארץ, תחומי עשייה ברמת המאקרו, ושמות 

לאחר מכן מופיע פירוט נוסף על מרכיבי הפרויקט: מה המטרה? מה נלמד במפגשים הקבוצתיים? מה 

 התפקידים שפתוחים בפניכם? 

 לבסוף, תוכלו לראות בתחתית העמוד למי הפרויקט מתאים ומתי נערכת סדנת ההיכרות וההתאמה.

 לדוגמה:

 

 

2 

1 

3 
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 טופס ההרשמה:

רטים אישיים, פירוט על ניסיון בפעילות חברתית, ובחירת העדיפויות שלכם. הטופס כולל שלושה חלקים: פ

 מילוי הטופס אורך מספר דקות, וחשוב שתמלאו אותו לאחר עיון וחיפוש ברשימת הפרויקטים. 

הפרטים שתמלאו יסייעו לנו לשבץ אתכם/ן לפרויקט שהכי מתאים לכם, ליכולות, לניסיון העבר, ובמיוחד 

ככה השיבוץ יהיה מדויק יותר כבר  –פות שלכם. ככל שהטופס ישקף אתכם/ן טוב יותר לרצונות ולשאי

 מההתחלה. תודה!

 

 

 

 
כניסה מתוך 

 התפריט:


