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 :המקום בו יבצעו הסטודנטים את הפעילות החברתית/קהילתית בפועל
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 אמות מידה לאישור ארגונים

המעודדים ופועלים בדרכים  הדמוקרטיה והשוויון;ברוח ערכי ההומניזם, למטרה ציבורית הוועדה תאשר פעילות בארגונים הפועלים 

שאינן מדירות ופוגעות באוכלוסיות שונות. נדרשת יכולת לליווי הסטודנטים הפעילים בארגון, וכן הגדרות תפקידים ממוקדות עבור 

  הפעילים.

 

 תינתן עדיפות לארגונים העוסקים באחד מהתחומים הבאים:

 דמוקרטיה, שקיפות ואזרחות .1

 והדרה חברתית אי שוויון .2

 מניעת אלימות, גזענות, זכויות אדם וכבוד האדם .3

 כלכליות, צדק חברתי ומיצוי זכויות-סוגיות חברתיות .4

  סביבה, קיימות וזכויות בע"ח .5

 צעירים ומנהיגות .6

 חינוך לדמוקרטיה .7

 

 

 יתן לשלב סטודנטים בפעילות במגוון דרכים:נ



 

 

 יזמות חברתית, פיתוח וחדשנות .1

 ואסטרטגיהשיווק, תכנון  .2

 קידום מדיניות ולובי .3

 התמחויות .4

 רב שיח ודיאלוג .5

 מנהיגות והובלה .6

 שירותים וסיוע .7

 חונכות והדרכה .8

 ביטוח:

מבלי לגרוע מאחריותו של "הארגון" על פי הסכם זה ו/או על פי הדין, מתחייב הארגון לערוך ולקיים במשך כל תקופת  .1

 ות הביטוחים המפורטים כדלקמן: ההסכם ביטוחים מתאימים בגבולות אחריות ראויים, לרב

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, שיורחב לשפות את האו"פ בגין אחריות שתוטל על האו"פ עקב מעשי ו/או מחדלי  1.1

 "הארגון", בכפוף לסעיף "אחריות צולבת". 

עובדי  ביטוח חבות מעבידים, שיורחב לשפות את האו"פ היה וייטען כי האו"פ נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי 1.2

 "הארגון".

הביטוחים כאמור בסעיפים לעיל יכללו וויתור על זכות התחלוף כלפי האו"פ והבאים מטעם האו"פ, אך למעט לטובת אדם שגרם  2

 לנזק בזדון.

 

 :יש לצרף לטופס המועמדות את המסמכים הבאים

 .ארגוןה של הרישום תעודת .א

 .לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים אישורים תקפים של ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה .ב

 פרופיל מפורט של הארגון, הכולל מטרות הארגון, קהל יעד ואופי הפעילות. .ג

 .)לא כולל שעות הדרכה/הכשרה( ארגוןשעות, לפעילות סטודנטים ב 30הגשת תכנית בהיקף  .ד

 

 קבלת מענה להגשת המועמדות

חבר סגל אקדמי בכיר מנציגות אגודת הסטודנטים והסטודנטיות והסטודנטים, המורכבת  ןהבקשה תידון בקרב ועדה בראשות דיק

 .המפורטות מעלה; על בסיס אמות המידה רכזת מעורבות חברתיתו

 

 הגשת הבקשה. מיוםעד חודש נתן תעל הגשת המועמדות תשובה 

 

 חתימה וחותמת הארגון

 

 שם מלא_______________

 תפקיד________________

 חתימה________________

 תאריך________________


