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 הסטודנטים   דיקן  לשכת
 וקהילה  אקדמיה   מדור 

 

 

 
 

 אילן   בר   אוניברסיטת   של   עמותות   נוהל
 

 להגיש  והציבורי  השלישי   מהמגזר  ארגונים  מזמין   אילן  בר  באוניברסיטת   הסטודנטים   בדיקן  'וקהילה  אקדמיה'  מדור 

 .משמעותית   וקהילתית   חברתית   התנדבות   בפעילות   סטודנטים   ולשלב  פעולה  לשתף  הצעה
 

 :והעמותות   הארגונים   של  סף  תנאי
 

 .מפלגתי  או  פוליטי  יהיה  לא  סטודנטים   להפעיל  המבקש   הגוף  או  הארגון      •

 .העמותות   ברשם   רשומים   יהיו  המבקש  הגוף   או  הארגון     •

 .הישראלית   בחברה  אוכלוסיות   עם   המיטיב  חברתי  לשינוי  פועל  הארגון     •

 .באוניברסיטה  סטודנט  שאינו  ,וההתנדבות  הפרויקט  לניהול  קשר  איש  ימנה  הארגון      •

 .נסיעה  או   הכשרה   שעות   כולל  לא  שעות   40  של  בהיקף  תהיה  בארגון  התנדבות  מסגרת      •
 

 

 :הבאים  לקריטריונים   בהתאם   ,ותוכניות   לארגונים   תינתן   עדיפות

 
 חינוך  ,פורמאלי  בלתי  חינוך  ,חברתיים   פערים  צמצום  :הבאים  מהתחומים  באחד   פעילות   המקדמים  ארגונים       1.

 .השלישי   והגיל  מנהיגות   ,רווחה  ,וקליטה  עליה  ,מוגבלות   עם   אנשים   ,בריאות   ,והוראה

 .לקדם  מבקש   הארגון   אותו  היעד   אוכלוסיית  מול  אל   ישיר  קשר  תכלול  ההתנדבות    2.

 .המתנדבים   וזכויות   חובות   לרבות   ,וחזון  ערכים   ,מטרות   עם  מאמין   אני   יש  לארגון      3.

 .לפחות   שנים   5  קיים  הארגון    4.

 .המגזרים  ובכל  הארץ   ברחבי   שוויוני   סיוע   -ארצית  בפריסה   מרכזים   עם   ארגון     5.

  .דורש  לכל  פתוחים   הארגון  של  והישגים   התוצאות   ,ופיקוח  בקרה   מערך  הפעלת   -ומתפתח  לומד   ארגון   6.

 לא הארגון שלתפיסת   בתפקיד  בהכשרה קצרה או  גם אם מדובר ,הכשרה תכנית  למתנדבים  הארגון מעביר     7.

 .מורכבת   הכשרה  דורש

 .השנה  כל  ולאורך  רציפה  ההתנדבות   פעילות     8.
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 :הבא  הפורמט  פ"ע  להגיש  יש  ההצעה  את 
 

 .החברתית   ופעילותו  רקע על הארגון     1.

 .ההתנדבות   מהות   ,מכוונת   אליו  היעד   קהל   ,רציונל  :ההתנדבות   תכנית   פירוט    2.

 .מתנדבים   סטודנטים  לבחירת   המיון   תהליך  ותיאור  מתנדבים   סטודנטים   לקליטת   הקריטריונים   3.

 .המתנדבים  לסטודנטים   הארגון מטעם   והיקף שעות ההכשרה  ההכשרה  תיאור     4.

 .הסטודנטים   פעילות   על  האחראי  הארגון  מטעם   קשר  איש  פרטי    5.

 

 :קול הקורא  על פי הפעולה שיתוף במסגרת  תפקיד איש הקשר
 

 .המתנדבים   הסטודנטים  וליווי  הכשרה  ,מיון  כולל  -התכנית   הפעלת     •

 .הסטודנטים  התנדבות   על  ופיקוח  בקרה   ,מעקב  מנגנון  קיום     •

 .באוניברסיטה  הפרויקט  לרכזת   ושוטף  תקופתי  דיווח  ,התנדבות   שעות   רישום     •

 .נייד  וטלפון   ל"דוא  ,למענה   זמינות    •

 

 הוועדה תאשר או תדחה את שיתוף הפעולה עם  .ההצעות שיתקבלו יועברו לדיון בוועדה עם דיקן הסטודנטים 

 ישנה מגבלה  ,כי בשל ריבוי הפניות  ,חשוב לציין  .הארגונים על פי תנאי הקול הקורא ולפי שיקול דעתה הבלעדי 

  על   העונות  העמותות   בין   מיון  תהליך  לעשות   נדרשת   הוועדה   ולכן   ,בפרויקט   העמותות   כל   את   לשלב   אובייקטיבית 

 שוב  לפנות   מוזמנים  הקרובה   הלימודים  בשנת   הועדה   ידי  על   שיידחו   עמותות   .א"תשפ  ל"לשנה  המוגדרים   היעדים

 .הבאה  ל "בשנה
 

 :  הבקשה  הגשת  תהליך 

 

 30/09/2021  תאריך  עד   קורא  הקול  במסגרת   פעולה  לשיתוף  בקשה  הגשת   טופס  מילוי   1.

 תאריך  עד  תימסר  קורא   הקול   במסגרת  פעולה   לשיתוף   הצעה   של  דחיה  או  לאישור  הוועדה   הודעת     2.

.31/10/2020 
 

 ortal.nahum@biu.ac.il  :ל  ל"בדוא   לפנות   ניתן  נוסף  למידע
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