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באוניברסיטת תל אביב, עשייה חברתית היא חלק מתכנית הלימודים. האוניברסיטה מציעה לסטודנטים 
להשתלב בקורסים אקדמיים משלבי עשייה חברתית בכל הפקולטות. קורסים משלבי עשייה עוסקים 

באתגרים חברתיים אקטואליים, מפתחים חשיבה ביקורתית ומאפשרים התנסות בפעילות חברתית במגוון 
ארגונים לשינוי חברתי. הקורסים מקנים לסטודנטים  נקודות זכות וציון כמו כל קורס אקדמי אחר 

. למידע על התכנית מתחברים+קורסים במסגרת תכנית  50בתואר. בשנה הקרובה מוצעים 
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החברתית מוביל את העשייה הר למעורבות חברתית של אוניברסיטת ת"א הוא הגוף הרשמי היוזם והמדו
עבור סטודנטים וסטודנטיות, ב השפעה בקהילהעשייה ולפלטפורמה ל. המדור מהווה בקמפוס ובקהילה

 אנשי סגל ושותפים מהמגזר הציבורי, העסקי והשלישי.
יה משמעותית, מעצימה ומעוררת וודנטיות לחוות חוסטודנטים וסט 900-בכל שנה מאפשר המדור לכ

 השראה של מעורבות והשפעה בקהילה. 
ילדים, בני נוער ומבוגרים בקהילה ובקמפוס, בתחומי  15,000-למען יותר מפועלים סטודנטים  900-כ

 החינוך, הרווחה והתרבות.
אוניברסיטה מובילה, אביב, כ-פעילות המדור מתבצעת מתוך מחויבותה העמוקה של אוניברסיטת תל

דור העתיד של הנהגת החברה  -לאחריות חברתית ולהענקת ערכים ומחויבות חברתית לסטודנטים 
הסטודנטים הפועלים מטעם המדור בקהילה  .אשר בכוחו להשפיע על המציאות הישראלית, והמשק

ה, וכן תורמים משמשים גשר בין עוצמתה האנושית, המקצועית והרוחנית של האוניברסיטה לבין הקהיל
הפיכת החלום על השכלה גבוהה לקרוב יותר למציאותם של רבים הנהנים ללהנגשתה לציבור הרחב ו

 מפעילותנו.
התנסות של וההשתתפות בהן מוסיפה לסטודנטים ממד  ,התכניות פועלות מתוך ההקשר האוניברסיטאי

  תהליך הלימוד האקדמי.את  והעשרה המלווה
 מעורבות חברתית או נקודות זכות.על לסטודנטים הפעילים במדור מוענקות מלגות עידוד 

תכנית לחיזוק  ההון החברתי, החברה האזרחית   –הפעילות מתבצעת במסגרת תכנית "מתחברים" 
 והדמוקרטיה. 

מתחברים מציעה לסטודנטים להשתלב באחת מעשרות קבוצות הלמידה וההשפעה המתמקדות בסוגיות 
 ברתיות משפיעות בתחומים: ח

 צדק חברתי וכלכלי 
  דמוקרטיה, שקיפות ואזרחות 
 צעירים ומנהיגות 
  אי שוויון והדרה חברתית 
 קשישים וניצולי שואה 
  זכויות אדם וגזענות 
 חיים, קיימות ובעלי סביבה 

 
 קט משלב עשייה חברתית משפיעה בתחומים:יכל פרו

 יזמות חברתית, פיתוח וחדשנות 
 תכנון ואסטרטגיהשיווק,  
 קידום מדיניות ולובי 
 התמחויות 
 רב שיח ודיאלוג 
 מנהיגות והובלה 
 שירותים וסיוע 
 חונכות והדרכה 

. אנו מזמינים אתכם להצטרף  https://deanstudents.tau.ac.il/projects/מתחברים בכתובת  עלמידע 
  אלינו.
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