מילגת סטודנטים תשפ"ג
סל"ע  -סטודנטים למען עובדים הינה תכנית מלגות למעורבות חברתית מבית ההסתדרות הכללית החדשה.
יוזמת האגף לצעירים ומנהיגות בהסתדרות ,הפועלת בפריסה ארצית בארבעה קמפוסים ,זו השנה השמינית.
התוכנית פועלת למען קידום שוויון ,סולידריות חברתית ,סדר יום סוציאל דמוקרטי ,חיזוק העבודה המאורגנת
ומעמדם של העובדות והעובדים בישראל.
לתוכנית מלגות של ההסתדרות דרושים סטודנטים/יות שמאמינים בערכי שיוויון ,סולדיריות חברתית
ועבודה מאורגנת ,לתפקיד רכז פעילויות ואירועים ,שיפעלו בארבעה קמפוסים ברחבי הארץ :מכללת תל
חי ,אוניברסיטת תל אביב ,אוניברסיטת בן גוריון ומכללת ספיר.

הרכב המלגה
תוכן

כמות שעות

סה״כ
שעות

ימי הכשרה פרונטליים

3

6

18

פגישות עבודה בזום
בתחילת כל סמסטר

4

2

8

זום אידיאולוגי

9

2

18

פרויקטים

7

15

105

פגישות זום לפני כל
פרויקט

14

1.5

21

 ₪8,000גובה המלגה
סה״כ  170שעות מלגה

מה זה אומר?
ימי הכשרה הם ימים מרוכזים של  6שעות כל אחד,
בהם נילמד על ההסתדרות ,מה מניע את העבודה
המאורגנת בישראל ,ניפגש עם אנשי מקצוע ,נעבור
סדנאות מקצועיות ומעניינות ,נקבל כלים פרקטיים
לעבודה ונתכנן את הפעילות השנתית.
זום אידיאולוגי הוא מפגש בזום אחת לחודש בו
ניפגש עם מיטב המרצים בארץ בנושאים של כלכלה,
חברה ,זכויות עובדים ועבודה מאורגנת.
פרויקטים  -אחת לחודש כל הרכזים יפיקו אירוע
בקמפוס ברוח המילגה .האירועים יהיו פתוחים לכל
הסטודנטים והסגלים בקמפוס.
*את המילגאים ילווה צוות מומחים לאורך כל השנה.

מה אנחנו נותנים לך?
+עצמאות בתפקיד.
+גמישות בניהול הלו"ז האישי שלך.
+פיתוח וניסיון מקצועי.
+ליווי של אנשי פיתוח קהילה ,טכנולוגיה,
מנהל/ת התוכנית.
+הכרות עם חומרים וכלים לפרסום אירועים
ויצרת קשרים עם גורמים רלוונטים לכל
פרויקט.

+א-נשים מעולים ומעולות לפעול ולחלום
איתם.
+מקום פעילות צעיר ומלא אנרגיות.
+ידע נרחב בתחומי כלכלה וחברה מבכירי
המומחים בתחום.
+הכרות עם עולם העבודה המאורגנת ואיך
דברים קורים באמת.
+כלים פרקטיים בתכנון והוצל"פ של
פרויקטים בקמפוס.

מה הדרישות?
√יכולת עבודה בצוות.
√ניסיון בהפקת אירועים – יתרון.
√היכרות עם עולם התוכן של סל"ע או
ההסתדרות – יתרון משמעותי.
√כישורי מנהיגות ,יוזמה ,ניהול ,סדר וארגון.
√עמידה בלוחות זמנים.
√יתרון לסטודנט/ית עם ניסיון בתפקיד דומה.

√לימודים לתואר ראשון בשנה ב' ומעלה
בפועל בשנה"ל תשפ"ג ,באחד מן המוסדות
האקדמיים :אוניברסיטת תל אביב ,מכללת
תל חי ,אוניברסיטת בן-גוריון ,מכללת ספיר.
√כישורים בין אישיים ברמה גבוהה מאוד.
√הכרות מעמיקה עם רשתות חברתיות
ודיגיטל.
√ניסיון בפיתוח קהילה דיגיטלית.
√יכולת כתיבת תוכן ברמה גבוהה.

תהליך הקבלה
 .1שליחת קו״ח

 .2שליחת תרגיל

להרשמה למילגה ←

 .3ראיון קבלה

