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דברי פתיחה

סטודנט.ית יקר.ה,
האגודה מברכת אותך על הצטרפותך לאוניברסיטה הכי חברתית בארץ!

מאז ומעולם היו תנועות סטודנטיאליות מובילות ושותפות למהפכות חברתיות, 
עשייה קהילתית והובלת שינויים חברתיים ופוליטיים. 

בחוברת זו ניתן למצוא עשרות ארגונים ותאים הפועלים בקמפוס המאפשרים 
תוכלו  לארגונים,  ההצטרפות  עם  לתואר.  מעבר  שהיא  בפעילות  השתלבות 
בקמפוס  חברתיות  יוזמות  ולהוביל  להתפתח  חברתית,  בקבוצה  חלק  לקחת 

ומחוצה לו. 

המקום  את  בפניך,  העומדות  האפשרויות  משלל  לבחור,  אותך  מזמינים  אנו 
שיהפוך לבית ובו יתאפשר לפעול, לשנות וללמוד על עצמך ועל החברה שלנו. 

אנו, מדור מעורבות, נשמח לתמוך ביוזמות סטודנטיאליות חברתיות חדשות 
ודלתנו פתוחה תמיד.

באיחולי שנה מוצלחת ומלאת עשייה
האגודה הסטודנטיאלית

לפניות:

ראש מדור מעורבות:
meoravut@aguda.bgu.ac.il

מעורבות סטודנטיאלית:
meoravut1@aguda.bgu.ac.il

מעורבות קהילתית:
meoravut2@aguda.bgu.ac.il

שוויון מגדרי והטרדות מיניות: 
gender@aguda.bgu.ac.il

קריירה וזוגיות:
jobs@aguda.bgu.ac.il
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פורסטק 
עתירת  בתעשיית  ערבים  אקדמאיים  שילוב  הפועל  והרווחה  העבודה  משרד  מטעם  פרויקט 
ידע. הפרויקט מלווה את המועמדים ומכין אותם מקצועית עד להשמה בתפקיד שהולם את 

התמחותם וכישוריהם.

muhammad@forstech.co.il |  >> Forstech · High-Tech Opportunities

מהנדסים ללא גבולות
התא עוסק בתכנון ויישום פתרונות לקהילות מתפתחות על מנת לשפר את איכות חייהן תוך 
ויישום טכנולוגיות שונות. הארגון מספק תכניות  התחשבות בשיקולים סביבתיים ברי קיימא 
הכשרה, חינוך והעצמה למתנדבים והסניף עובד בפרויקטים כדוגמת: טיפול בפתרונות מים, 
אנרגיה סולארית, כל זאת נעשה תוך בניית תהליך תכנון תואם לאוכלוסיית יעד, בשיתוף פעולה 

מלא על מנת לענות על צרכיה.

ewb.bengurion@gmail.com
Engineers Without Borders BGU -מהנדסים ללא גבולות אוניברסיטת בן גוריון בנגב >> 

אוניברסיטה בעם
התכנית מייצרת חיבור חדשני בין 'האוניברסיטה' לבין 'העם' – בין מוקד כוח וידע ציבורי לבין 
אוכלוסיות שאינן יכולות להגיע למוקד ידע זה בדרך אחרת. במסגרת התכנית, האוניברסיטה 
ומעשית  חיונית  השכלה  לרכוש  להן  ומאפשרת  שונות  אוכלוסיות  בפני  שעריה  את  פותחת 

בסביבה אקדמית.

bgu@unibaam.org.il |  או אינסגטרם: אוניברסיטה בעם

פעמונים 
הארגון מסייע למשפחות המצויות במצוקה כלכלית-פיננסית באמצעות הדרכה וליווי מקצועי. 
החברתיים-  הפערים  את  לצמצם  מאוזן,  תקציב  ליצור  המשפחתי  לתא  מאפשר  זה,  סיוע 
כלכליים וכן להסדיר חובות ולפתור בעיות כלכליות סבוכות. ההתנדבות דורשת ליווי משפחה 
בזוגות לאורך השנה ולא דורשת ידע קודם )ישנו תהליך מיון וקבלה(. בנוסף, קיימת התנדבות 

בהעברת סדנאות לנוער בסיכון והנגשת הנושאים הפיננסים לגילאים אלו.

bgu@paamonim.org | www.paamonim.org |  << סניף סטודנטים פעמונים בן גוריון

http://www.paamonim.org
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עו"סים שינוי
העבודה  מקצוע  את  ורואה  ושוויון  חברתי  צדק  על  המבוססת  רווחה  במדינת  תומך  הארגון 
הסוציאלית כמוביל ומגן על מדיניות חברתית זו. הארגון מאגד סטודנטים לעבודה סוציאלית על 
מנת להשפיע על ההווה והעתיד המקצועי. התא בבן גוריון מוציא לפועל פרויקטים המשפרים 

את לימודי המקצוע, מעמדו, שירותי הרווחה בישראל ומימוש זכויות הסטודנטים בהכשרות.

 << עו"סים שינוי הדף הרשמי

סמ"ן
סטודנטים מנהיגים נגישות הינו פרויקט אשר במסגרתו פועלים יחד סטודנטים ללא מוגבלויות 
צרכים  עם  סטודנטיות/ים  זכויות  ולקידום  עמדות  שינוי  למען  מוגבלויות  בעלי  וסטודנטים 
מיוחדים בקמפוס. הפעילות כוללת: מפגשים קבועים, פעילויות אקטיביות לשינוי עמדות, ייזום 

והוצאה לפועל של אירועים המונגשים לכלל הסטודנטים.

Saman >>  saman.bengurion@gmail.com סמ"ן - סטודנטים מנהיגים נגישות

האחווה הגאה 
האחווה מהווה בית חם ומקום מפגש לעשייה משותפת עבור הומואים, לסביות, בי-סקסואלים, 
ומקיימת  באוניברסיטה  הגאה  הנראות  להגברת  פועלת  האחווה  וקוויריות.  טרנסג'נדריות 
הגאה  הבית  עם  יחד  פועלת  האחווה  חברתיים.  ומפגשים  תרבות  ערבי  פאנלים,  הרצאות, 

ליצירת סביבה בטוחה עבור קהילת הלהטב"ק ומשתתפת בארגון מצעד הגאווה בעיר.

 << האחווה הגאה בן גוריון

בשביל הנפש
ולפתח  מודעות  להעלות  הוקם במטרה  הוא. התא  לכל אדם באשר  הפונה  סטודנטיאלי  תא 
שיח מקיים אודות בריאות הנפש דרך אקטיביזם חברתי בקמפוס, ובמטרה להנגיש מידע על 
מתן סיוע לסטודנטים המתמודדים עם לחצים וקשיים נפשיים. בינינו? כל אחד מכיר/מתמודד 
בעצמו עם קושי נפשי. זה הופך הרבה יותר מורכב כשאנו מנסים להסתיר ונשארים עם הקושי 

לבד. אנחנו מאמינים כי דרך שיח פתוח והבנה שאנחנו לא לבד, החיים כבר יהיו קלים יותר.

b.shvil.nefesh@gmail.com | בשביל הנפש >> 
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she codes;
קהילה טכנולוגית של נשים, אשר הוקמה במטרה להשוות את מספר מפתחות התוכנה למספר 
מפתחי התוכנה בישראל. בסניף מתנהלים מסלולי לימוד תכנות, קבוצות לעבודה על פרויקטים 
נשים  יש  חברותינו  בין  ועוד.  קריירה  יעוץ  טכנולוגיות,  הרצאות  מהקהילה,  מתנדבות  בליווי 
שמבקשות ללמוד פיתוח תוכנה או לעשות הסבה מקצועית לתחום ההייטק, כמו גם מפתחות 

שבאות במטרה להתפתח במקצוען.

South.a1@she-codes.org | www.she-codes.org

סול טוק
עמותת סול-טוק נוסדה כדי להעלות את רמת המודעות לנושא עיבוד חוויות לחימה ולאפשר 
העמותה  שלו.  החוויה  את  לעבד  לחימה  באירוע  נוכח  היה  או  שנלחם  אדם  לכל  לגיטימציה 
לנו  יש  וטיפול בפוסט טראומה.  חוויות לחימה  לגופים העוסקים בעיבוד  מקשרת מתעניינים 
הצבאי?  מהשירות  עליך"  "יושב  שעדיין  משהו  יש  בהודו.  טוק  סול  בית  ואת  בארץ  פעילות 

מכיר\ה מישהו\י כזה? מוזמנים להיכנס לדף שלנו. להכיר, לשאול ולעבד. צרו איתנו קשר!

soultalk2017@gmail.com | סול טוק Soul Talk >> 

הלל 
ישראלים  סטודנטים  של  היהודית  זהותם  את  לחזק  היא  שמטרתו  עולמי  סטודנטיאלי  ארגון 
עם  היכרותם  והעמקת  חשיפתם  באמצעות  וזאת  היהודי  לעם  שייכותם  תחושת  את  ולהעמיק 

המגוון הרחב של קהילות וזהויות יהודיות הקיימות בעולם כיום.

infobgu@hillelisrael.org  | Hillel BGU >> 

שמס شمس- שפה, מוזיקה, סיפור 
שואפים  אנחנו  תרבותית.  במהפכה  חלק  לקחת  אתכם  מזמין  בקמפוס  החדש  המזרחי  התא 
להכניס את המזרחיות למרכז דרך יצירת שפה חדשה בדגש על חברה, תרבות, מוסיקה ומסורת.

infobgu@hillelisrael.org  | Hillel BGU >> 

התא הטבעוני 
התא חרט על דגלו את הטבעונות כדרך-חיים וחבריו לוקחים חלק במאבק על זכויות בעלי-החיים 
וכחלק מכך, מקדמים הימנעות ממוצרים שמקורם מן החי.בין הפעילויות: סדנאות בישול ביתיות, 

הרצאות והנגשת האוניברסיטה לטבעונות.

 << טבעונים ומתעניינים בן גוריון

http://www.she-codes.org
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הבימ"ק
שונים  נושאים  בלימוד  להעמיק  רצון  בעלי  לסטודנטים  מיועד  אשר  קואופרטיבי  מדרש  בית 
ביהדות. במסגרת בית המדרש מתקיימים ערבי לימוד חודשיים ופעילויות סביב חגים, שבתות 

משותפות ועוד, כאשר הסטודנטים לוקחים חלק פעיל בעשיה ובארגון..

 << הבימ"ק

ב"שאלה 
החזון שלנו הוא ליצור קהילת יוצאים בשאלה המביאה עמה רעננות וראש פתוח, ומהווה מקום 
חם וחברתי לחבריה. התא פועל לתת מענים חברתיים, כלכליים, אקדמיים ונפשיים ליוצאים 
להנות  גם  אך  והסטודנטיאליים  המודרניים  ובחיים  בתרבות  להשתלב  מצפים  אנו  בשאלה. 
עשירה  תרבות  בעלת  כאוכלוסייה  קולנו  את  ולהשמיע  לשני,  אחד  לעזור  שלנו,  מהייחודיות 
יוצאים בשאלה באופן שמתייחס הן  ונפעל למען  ופרספקטיבה מיוחדת. יחד, נפגש, נתגבש 

לעבר המשותף והן להווה כסטודנטים. 

yozimbeshela@walla.co.il | ב"שאלה- תא ליוצאים בשאלה באוניברדסיטה >>  

תא נאמני תורה ועבודה )נת''ע(
קהילת תא נת''ע פועלת ליצירת מרחב למפגש, לימוד, וגיבוש עבור סטודנטים דתיים. מטרת 
הקבוצה היא ליצור שיח מעמיק על נושאים שונים הקשורים בזהות הציונית הדתית, שילוב 
היהדות בחיים המודרניים והסטודנטיאליים, וסוגיות נוספות, לגבש יוזמות ולפעול בהן, ובעיקר 
להנות ביחד. במהלך הסמסטר אנו נפגשים לאירועים חברתיים, ארוחות שבת, שיעורים, שיחות 

ופעילויות נוספות. נשמח מאוד לראותכם!
ניתן ליצור קשר ולהתעדכן בדף הפייסבוק שלנו -קהילת נת''ע בן גוריון.

et.laasiya@gmail.com | toravoda.org.il

התא הפמיניסטי 
החזון שלנו הוא ליצור קהילת יוצאים בשאלה המביאה עמה רעננות וראש פתוח, ומהווה מקום 
חם וחברתי לחבריה. התא פועל לתת מענים חברתיים, כלכליים, אקדמיים ונפשיים ליוצאים 
להנות  גם  אך  והסטודנטיאליים  המודרניים  ובחיים  בתרבות  להשתלב  מצפים  אנו  בשאלה. 
עשירה  תרבות  בעלת  כאוכלוסייה  קולנו  את  ולהשמיע  לשני,  אחד  לעזור  שלנו,  מהייחודיות 
יוצאים בשאלה באופן שמתייחס הן  ונפעל למען  ופרספקטיבה מיוחדת. יחד, נפגש, נתגבש 

לעבר המשותף והן להווה כסטודנטים. 

tafeministabgu@gmail.com | התא הפמיניסטי - בן גוריון >>  

http://toravoda.org.il
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ארגונים 
פוליטיים
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תא לביא 
התא פועל ברוח ערכי תנועת הליכוד על מנת לקדם שיח ציוני, לאומי ופטריוטי, תוך שמירה על 

ערכי חופש הביטוי והפלורליזם.

bgu.lavi@gmail.com |  << תא לביא אוניברסיטת בן גוריון

תא ימינה
תא סטודנטים של תנועת הימין החדש. התא פועל ברוח התנועה לקידום מדיניות ימין ליברלית, 
יהדות ישראלית מקרבת ומנהיגות ערכית. מטרת התא היא להוביל ולהשמיע את הקול הימני 

האידיאולוגי של הימין החדש גם במחוזות האקדמיה. מוזמנים להצטרף אלינו!

Newyeminbgu@gmail.com |  << תא הימין החדש בן-גוריון

חד"ש الجـبھة الطالبية
בן  באוניברסיטת  הסטודנטים  לאוכלוסיית  חברתיים  ומאבקים  פעילות  מארגן  התא 
בנושאים שונים להכשרת קהל  עוסק בהעברת הרצאות  כן, התא  כמו  גוריון בבאר שבע. 
הסטודנטים, אירועים מוזיקליים ופעילויות לקידום הדו קיום והשותפות בקרב הסטודנטים 

ערבים ויהודים.

 << الجـبھة الطالبية برئالـسبع - חד"ש סטודנטים באר שבע

אופק
תא סטודנטים פוליטי הפועל ברוח ערכי תנועת העבודה - ציונות, צדק חברתי ושוויון זכויות 
בחברה  בוערים  נושאים  סביב  וציבוריים  חברתיים  פוליטיים,  בתחומים  עוסק  התא  מלא. 
הישראלית, בתוך הקמפוס ומחוצה לו. השתתפות בפעילות התא מאפשרת לקיחת אחריות על 

המציאות שמשפיעה עלינו ובנוסף מספקת התנסות מעשית בתחום החברתי.

taofekbgu@gmail.com |  << אופק בן גוריון

מרצ
זכויות?  תא שמאל פוליטי אקטיביסטי ברוח ערכי מרצ. מאמינים בחתירה לשלום? בשיוויון 
בהפרדת הדת והרבנות מהמדינה? בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית? הלב שלכם כבר בצד 
הנכון, הצטרפו אלינו לשינוי! במהלך שנת הלימודים ניפגש להעמיק את הידע, נייצר בקמפוס 
שיח פוליטי ונפעל למען שינוי בחברה הישראלית. אם גם אתם מאמינים שיכול להיות פה טוב 

יותר, מוזמנים ליצור קשר ולהצטרף.

bgu.meretz@gmail.com  |  מרצ בן גוריון >> 
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בל"ד
תא ערבי המשמש כזרוע הסטודנטיאלי של מפלגת בל"ד. התא פועל בתוך האוניברסיטאות ובחלק 
מהמכללות למען קידום חברתי, תרבותי ולימודי בקרב הסטודנטים הערבים. הפעילות היא מתוך 
הכרה של צרכיי הסטודנט הערבי, ומתוך כך אנחנו באים לתת מענה לקשיים חברתיים ולימודיים 
התרבותיים  התחומים  את  נקדם  שלנו  הפעילות  במסגרת  בהם.  להיתקל  עלול  ערבי  שסטודנט 

והחברתיים-  דרך הרצאות ואירועים תרבותיים שונים למען כלל הסטודנטים באוניברסיטה. 
كتلة الّتجّمع الطاّليب الّدميقراطي: هي الذراع الطّاليب لحزب الّتجّمع الوطني الّدميقراطي. التجّمع الطّاليب ينشط داخل الجامعات 

وببعض الكلّّيات، بهدف تعزيز الحضور االجتامعي والثقايف العريب داخل الجامعات ولتقديم مساعدات تعليمّية أيًضا. نعمل إميانًا 

مّنا بخصويّة الطالب العريب داخل الجامعة، ومن منطق  فهمنا لخصوصيته وإحتياجاته. يف هذه السنة سنقيم فّعالّيات، نشاطات 

ومحارضات ثقافية واجتامعية مختلفة، والتي ستعطي الفرصة لكل الطالب للمشاركة فيها.

abukandi@post.bgu.ac.il | التجّمع الطاّليب - برئ السبع

תא זהות
התא הסטודנטיאלי ברוח ערכי מפלגת זהות באוניברסיטת בן גוריון. דוגלים ופועלים בחזון של 

נאמנות לזהות, בשורה של משמעות ומלחמה על החירות.

 << תא זהות באוניברסיטת בן גוריון - תאי סטודנטיות וסטודנטים

מגמה ירוקה
עמותה המקדמת שינוי סביבתי באמצעות אקטיביזם ופיתוח מנהיגות סביבתית.

Green Course - מגמה ירוקה >>  | bgu@green.org.il

סל"ע 
תוכנית סל"ע, סטודנטים למען עובדים היא שיתוף פעולה בין התאחדות הסטודנטים והסתדרות 
העובדים. מטרתה לקדם עולם תעסוקה הוגן יותר על-ידי העלאת מודעות. בנוסף, התוכנית 
לוקחת חלק במאבקים חברתיים כנגד אפליה במקום העבודה ופועלת למען העסקה ישירה של 

עובדות ועובדי הקבלן בקמפוס.

 << סל"ע - סטודנטים למען עובדים
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מודל האו"ם
או  האו"ם  ועידות  של  סימולציה  ומבצעים  לשבוע  אחת  נפגשים  סטודנטים  בו  פרויקט 
מכנסים  סימולציה  בכל  האנגלית.  בשפה  מתקיימת  הפעילות  מעשיר.  בשיעור  משתתפים 
ועידה שונה, בנושא חדש וכל סטודנט מייצג מדינה, על כן עליו ללמוד את המדינה אותה הוא 
מייצג על מנת לייצג את האינטרסים שלה בצורה הטובה ביותר. במהלך השנה ישנם כנסים 
לאומיים ובינלאומיים ובהם הסטודנט יכול לפגוש סטודנטים מהארץ ומהעולם וללמוד מהם.

 bgumun.chairman@gmail.com
BGU MUN - Ben-Gurion University Model United Nations >> 

עומדים ביחד نقف معا
תנועה ערבית יהודית לקידום שוויון זכויות צדק חברתי הפועלת לסיום הכיבוש. מטרתה לייצר 
חיבור ושותפות בין סטודנטים יהודים וערבים בקמפוס יחד עם שיח גלוי ואמיתי סביב הבעיות 

המשותפות העומדות בפנינו בנושאים חברתיים ופוליטיים.
حركة "نقف معا" هي حركه عربيه – يهودية لدعم املساواة والعدالة. هدف الحركة هو تقوية العالقة بني الطالب يف الجامعة وتشدد عىل أهمية 

الحوار واملناقشة حول مواضيع ومشاكل اجتامعية وسياسية.

 << עומדים ביחד نقف مًعا

שלום עכשיו
שלום עכשיו היא התנועה הגדולה והוותיקה בישראל הפועלת לקידום השלום דרך פתרון של 
שתי מדינות לשני עמים ולסיום הסכסוך הישראלי-פלסטיני. מטרת התא היא לעורר מודעות 

למצב הקיים ולפתרונות האפשריים ולפעול יחד למען קמפוס של שלום.

info@peacenow.co.il |  << שלום עכשיו

לובי 99
לאותם  הרחב.  מהציבור   99% מהווים  אשר  הרגילים  הישראלים  את  לייצג  נועד  אשר  ארגון 
בכלים של המערכת  יכולים להשתמש  אינם  הם  ולכן  לוביסטים  לשכירת  ממון  אין  ישראלים 
הכנסת  במסדרונות  יום  כל  למענו  עובד  והוא  ציבור  אותו  בשביל  הוקם  הלובי  לטובתם. 

והממשלה. כל זאת, תוך כדי שימוש באמצעים מתקדמים של דמוקרטיה השתתפותית.

mail@lobby99.org.il |  << לובי 99
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נשים עושות שלום 
נשים במוקדי קבלת ההחלטות במטרה  ולשילוב  לקידום פתרון מדיני  תנועה א-מפלגתית הפועלת 
לייצר שינוי בתחום השוויון המגדרי ובשדה הפוליטי-ביטחוני. התנועה מפעילה תאי צעירות ברחבי 
הארץ במסגרתם פועלות צעירות וצעירים לקידום מטרות התנועה. במסגרת התא יתקיימו מפגשים, 

פרויקטים הכוללים הסברה ושיח וכן יפעלו קבוצות עבודה קבועות.

 << נשים עושות שלום

פלסטי"ק
תא פלסטי"ק - פועלים למען סביבה טובה יותר בקמפוס, הוקם בהשראת מגמת אפס פסולת 
והזיהום  הפסולת  שנושאי  ההבנה  ומתוך  תאוצה,  שתופסות  והעולמית  הארצית  וקיימות 
הסביבתי הופכים לבעיה גדולה בעולם. פלסטי"ק פועלים לקידום נושא הקיימות ואפס הפסולת 

בקמפוס ובחברה הסטודנטיאלית.

 BGU Zero Waste - פלסטי"ק >>  | bguzerowaste@gmail.com

התא הליברלי 
על-מפלגתי  ארגון  מהווה  Students for Liberty אשר  העולמי  הארגון  פועל תחת  התא 
שחרט על דגלו ללמד, לפתח ולחזק את החברים בו וזאת על מנת לקדם חופש אקדמי, 

חופש פרט וחופש כלכלי.

 << התא הליברלי באוניברסיטת בן גוריון

פורום דו-קיום בנגב منتدى التعايش السلمي يف النقب
ארגון ערבי-יהודי הפועל מען צדק חברתי וחלוקתי בנגב. הארגון מוציא סיורים בנגב וכן עוסק 
במחקר, תקשורת ועבודת לובי. כמו-כן מפעיל הארגון בית תרבות ערבי-יהודי, ה"מולתקא-

מפגש", הממוקם בשכונה ד' ומהווה מרחב פתוח לתוכן ויצירה משותפת לקהל הרחב".

tours@dukium.org
 << פורום דו-קיום בנגב | منتدى التعايش السلمي يف النقب  |   << מולתקא מפגש ملتقى مفقاش

תג מאיר
הארגון הוקם במטרה להשמיע קול של סובלנות וכבוד הדדי כנגד השנאה, ההסתה והגזענות 
בחברה. התא מאמין כי מוטלת על הסטודנטים האחריות להוביל את המאבק ליצירת חברת 

מופת הומאנית אשר מקבלת במאור פנים את כולם ופועל לתמיכה בנפגעי פעולות איבה.

 << תג מאיר - תאי סטודנטיות וסטודנטים
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סטודנטים למען לגליזציה
התא הוקם במטרה לעורר מודעות ושיח בנושא הקנאביס בקמפוס. אנחנו עושים זאת באמצעות 
ולא  )צרכנים  אתכם/ן  מזמינים  אנחנו  ועוד.  החברתיות  ברשתות  פרסומים  דוכנים,  הרצאות, 

צרכנים כאחד( להצטרף ולתרום ללא הרבה מאמץ.

 << סטודנטים למען לגליזציה

אם תרצו  
מטרותיה  ציונית.  חברה  ולבניית  בישראל  הציונות  ערכי  ולקידום  לחיזוק  פועלת  התנועה 
העיקריות של תנועת "אם תרצו" הן לפעול להתחדשות השיח, ההגות והאידיאולוגיה הציונית 
בחברה בישראל, תרומה לחברה הישראלית תוך בניית אליטה ציונית.  בשנה האחרונה קידמנו 

רבות מאבקים למען מילואימניקים באקדמיה.

imtibgu@gmail.com |  << אם תרצו אוניברסיטת בן גוריון
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ארגונים
קהילתיים 
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תא אלפ"ה
תא הסטודנטים אשר חרט על דגלו מתן סיוע מרבי לאוכלוסיית הגיל השלישי. התא מפעיל 
מספר פרויקטים: ''אמץ סבא'', ''מיצוי זכויות'' ו-"ביקור חולים" וכן מקיים אירועים והתנדבויות 
לאורך השנה. יחד, חברי התא דואגים להפיג את תחושת הבדידות ולהעצים את השתייכות 

אוכלוסיית הגיל השלישי לחברה הישראלית.

joinalfa@gmail.com |  << אלפ"ה - סטודנטים למען ניצולי שואה וקשישים

ב"ש אוהבת חיות
עמותה המורכבת ממתנדבים. העמותה שמה לה למטרה לתת מענה, לטפל ולהציל את חיות 
העיר חסרות הישע. עיקר פעילותה סובבת סביב תחנת ההסגר העירוני בנוסף לפעילות חינוכית 

ואקטיביסטית.

b7la.volunteers@gmail.com |  << עמותת באר שבע אוהבת חיות - העמוד הרשמי

Wize
מיזם חברתי ארצי הפועל ליצירת תרבות חיי לילה המקדמת מדע, יזמות, חדשנות וטכנולוגיה 
לקהל הרחב בישראל. בליבת פעילותו: הפקת אירועי הרצאות בברים אשר משלבים יחד תוכן 

ובילוי בהנחיית מרצים מובילים ובמגוון רחב של נושאים.

wizebeersheva@gmail.com | Ben Gurion Wize >> 

"דלת פתוחה"- לקידום מיניות בריאה בישראל
"דלת פתוחה" הינה רשת ארצית של מרכזי ייעוץ והדרכה לנוער, לצעירים ולהוריהם בנושאי גיל 
ההתבגרות ומיניות. ארגון זה שם לו למטרה לקדם את הזכות הבסיסית של כל אדם לקבל החלטות 
חופשיות בהקשר למיניות ולפוריות שלו, להיאבק על הנגישות למידע באיכות גבוהה, לחינוך ושירותי 
ומחלות  בטוחה  הריון  הפסקת  מניעה,  אמצעי  הריון,  מינית,  זהות  למיניות,  המתייחסים  בריאות 

המועברות במגע מיני. כמו כן פועל הארגון לקידום העצמת נשים ושוויון בין המינים.

opendoorbr7@gmail.com

מוישה האוס
אירועים  ומציע  רינגלבלום  ברחוב  יושב  הישראלי  הבית  העולם.  ברחבי  בתים   120 מ  אחד 

חברתיים חינם לסטודנטים מידי שבוע במסגרת יצירת קהילה מגובשת.

Moishe House Be'er Sheva - מוישה האוס באר שבע >>  | mohodarom@gmail.com
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מרכז קהילתי פאני קפלן
מרכז קהילתי הממוקם בליבה של שכונה ד' מזרח. חזון המרכז הוא חיזוק השכונה ותושביה, 
על  מושתתים  הפעולה  עיקרי  בו.  לחיות  למקום שטוב  והפיכת השכונה  קהילתי  חוסן  יצירת 

מפגשים עם התושבים כאשר מטרת העל היא שיפור איכות החיים בשכונה. 

 << פאני קפלן - מרכז קהילתי מקיים באר שבע

כח לעובדים
תנאי  את  ולשפר  עבודתם  במקום  ועדים  להקים  לעובדים  מסייע  אשר  עובדים  ארגון 
העסקתם. מקומות עבודה שוויוניים יותר הם המפתח לצמצום פערים חברתיים ולהפיכת 

החברה לבריאה והוגנת יותר.

 << כוח לעובדים מטה דרום

דור לדור
מטרת הארגון היא לחדש את המחויבות של הצעירים לאוכלוסייה הבוגרת במדינת ישראל ובכך 

לגשר על הנתק שנוצר בין הדורות.

www.dorldor.org.il |  << ארגון דור לדור

סל"ק
ארגון המקיים חלוקת מזון שבועית למשפחות חד הוריות, משפחות ברוכות ילדים, קשישים, 
מזון  ומוצרי  פירות  ירקות,  בודדים. במסגרתה, מועברים ארגזים מלאי  וחיילים  ניצולי שואה, 

יבשים לכ-200 משפחות ברחבי העיר באר שבע.

seleqstu@gmail.com |  << סלק - חלוקת מזון באר שבע

הרשת - באר שבע
התארגנות של צעירים מהעיר אשר יוצרים לעצמם את אלטרנטיבת החיים שהיו רוצים לחיות 
בה, גם בשלב שאחרי התואר. בין יוזמותיה תמצאו את: הנגריה הקהילתית, הכלבויניק, חוג קח 
תן, יוגה ופילאטיס ב"שכונה, מפגשי כל שני שני, Door-to-door, ועשרות פסטיבלים עירוניים 

בשנה: פריסקול, פיקניק city, חנוכ'קטע, Urbanנגב ועוד.

hareshet.br7@gmail.com  |  << הרשת: באר-שבע

מתכון עם זיכרון
מדובר בדרך הנצחה ייחודית, בה מנציחים את חללי צה''ל ונפגעי פעולות איבה, דרך בישול 

מתכונים אהובים והסיפור שמאחוריהם, במפגשי בישול לקראת יום הזיכרון.

Taste of Memories – מתכון עם זיכרון >>  | matkonzikaron@gmail.com

http://www.dorldor.org.il
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מרכז סטארט אפ
מרכז הזדמנויות לצעירים בו תוכלו לקבל את המידע והייעוץ הדרוש לכם בכדי לצאת למסלול 
וחברות  מפעלים  עם  קשר  ומלגות,  ייחודיים  לימוד  מסלולי  על  טיפים  בשבילכם.  האידיאלי 
המחפשות עובדים, קורסי פסיכומטרי מוזלים, חיבור למנטורים מהעולם העסקי ועוד מגוון של 

שירותים מותאמים לצעירים.

startup@startup7.org.il |  << סטארט אפ

סיפור חוזר
רשת חנויות ספרים חברתית המהווה מרכז הכשרה לתעסוקה לאנשים המתמודדים עם קשיים 
הזדמנות  השיקומית מאפשרת  התעסוקתית  ההכשרה  שנייה.  יד  ספרי  מכירת  דרך  נפשיים, 
להסתגלות מחדש לשוק העבודה והרשת מחזקת את ערכי השימוש החוזר הסביבתי, ומעודדת 

תעסוקה שיקומית משמעותית בקהילה.

www.rebooks.org.il |  << סיפור חוזר

ימבוס
יוזמה חברתית אשר מנגישה לתושבי באר שבע את הבילוי בחוף הים בשבת ומארגנת הסעה 

לים לרווחת תושבי האזור.

Yambus ימבוס >>  | yambusb7@gmail.com

Tech7
ארגון שהחזון שלו לייצר בנגב סביבת יזמות-טכנולוגית מהמפותחות בעולם. במרכז הפעילות 
ובני  יזמים, מנכ"לים, חברות היי-טק, אנשי אקדמיה, סטודנטים  ניצבת קהילה המחברת בין 
 Starter ,לבני נוער Tech7Juniors :נוער במטרופולין באר שבע ומורכבת מ3 קבוצות עיקריות

לסטודנטים, Tech7Seniors לגיל השלישי.

info@tech7.community |  >> Tech7

ג'מילה
עם  יחד  מגיעה לשכונות  לילה  מידי  בסיכון אשר  נוער  בני  ואיתור של  מניעה, הסברה  ניידת 
מתנדבים אשר מגיע לדבר עם בני הנוער. ההתנדבות כוללת יצירת קשר אישי על מנת ליצור 

שפה משותפת עם הנערים, מתן אוזן קשבת ושימוש כמודל חיובי לחיקוי.

mhadar141@gmail.com | ג'מילה באר שבע >> 

http://www.rebooks.org.il
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בית קרוב 
בית יהודי חם לסטודנטים בבאר שבע, קצת כמו הבתים בהודו ודרום אמריקה. מקום מפגש 
צעירים  מחבר  הבית  הופעות.  או  טיולים  גא'מים,  שיעורים,  שישי,  ארוחות  דרך  ושיח  לימוד 

ישראלים מרקעים שונים סביב שיח יהודי צעיר סקרן ופתוח

baitkarov@gmail.com |  << בית קרוב

אח בוגר אחות בוגרת דרום
של  וליווי  למנטורינג  בעולם  ביותר  והגדול  הוותיק  הארגון  הוא   "Big Brothers Big Sisters"
ילדים הזקוקים לנוכחות של דמות בוגרת חיובית ויציבה בחייהם. הארגון פועל למעלה מ- 115 
החונכות  בתחום  במינם  ייחודיים  ומוניטין  ידע  בעל  והוא  העולם  ברחבי  מדינות   15 ב-  שנים 
האישית לילדים ובני נוער. עמותת "אח בוגר אחות בוגרת ישראל" היא השלוחה הרשמית של 

הארגון בארץ, הפועלת ב-16 סניפים מכרמיאל ועד באר שבע.

info@bbbs.org.il | bigbrothers.org.il

איילים
העמותה הוקמה במטרה לחזק את מפעל ההתיישבות והמעורבות החברתית בנגב, בגליל ובלוד 
באמצעות כפרי הסטודנטים אשר יוצרים קרקע להכרות עם האזור והפוטנציאל הטמון בו וכן 
מעודדים חיי קהילה ועשייה חברתית. אנו מאמינים כי במהלך לימודיהם יתחברו הסטודנטים 

למקום ולאנשים, וחלקם הגדול יחליט לקבוע את עתידו באזורים אלה.

Ayalim Association - עמותת איילים >>  | office@ayalim.org.il

חוג קח תן
פלטפורמה לשיתוף וצריכת ידע בצורת סדנאות וחוגים ללא עלות בבאר שבע. דרך היוזמה, 

מצד אחד, יכולים היזמים להעביר ידע הלאה ומנגד, לצרוך ידע.

 << חוג קח תן - באר שבע

מברוק
הפרויקט שם דגש על קידום ערבות הדדית וסולידריות בחברה הישראלית, תוך גיבוש קהילת 

מתנדבים המסייעים לזוגות שידם אינה משגת לקיים חתונה ראויה ומכובדת.

mabroocbgu@gmail.com |  << מברוק

http://bigbrothers.org.il
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מסל"ן
מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי פגישה תקיפה מינית ואלימות בנגב. מטרת המרכז היא לסייע, 
משפחותיהם.  ולבני  ולנפגעים  לנפגעות  ורגשית  מעשית  לתמיכה  ובסיס  מקור  ולהוות  ללוות 
המרכז מעניק את שירותיו ללא תשלום ובאנונימיות מוחלטת ללא הבדלי דת, גזע, מין או לאום. 
לצד הסיוע לנפגעים המרכז פועל גם לשינוי חברתי, העלאת המודעות וצמצום של תופעות 

האלימות והאלימות המינית הנפוצות בכל רבדי החברה.
Maslan 08-6422626 |  << מסל"ן 



21

תוכניות
העשרה

ñíqÉ

ø



22

תכנית תשתית - ישראל חופשית
בתשתית, בית הספר לשינוי אזרחי מבית "ישראל חופשית", רוכשים את כלי הבסיס להשפעה פוליטית 
וחברתית מהמומחים הטובים בתחומם, לומדים להכיר את זירת הדת והמדינה לעומק ומפתחים חשיבה 
אקטיביסטית חכמה ויעילה יותר. בתכנית יתקיימו 12 מפגשים הכוללים סמינר אמצע ובהם הרצאות של 
אנשי מקצוע בכירים  אשר יעניקו מבט כולל על תחום השינוי החברתי בישראל ועל העצמה אישית: 
אקטיביזם, עבודה מול תקשורת, לובי בכנסת, עבודה מול הרשויות המקומיות, הנעת פעילים, בג"צ ככלי 
לשינוי, פרסום, רשתות חברתיות, גיוס משאבים ועוד. בסיום התכנית מצטרפים המשתתפים לעוד מאות 

פעילים מכל הארץ בקהילת בוגרי תשתית, שמציעה עוד הזדמנויות לעשייה, שיתופי פעולה ולמידה.

www.tashtit.info |  << ישראל חופשית

ישראל 2050
תוכנית מנהיגות המכשירה צעירים מובילים המאמינים שניתן לשפר את המציאות החברתית-
ייחודית על המערכת הדמוקרטית לצד בחינת  זוכה להכשרה  כלכלית בישראל. כל משתתף 
בעיות הליבה בכלכלת ישראל וחשיבותה של חברה אזרחית הפועלת לשיפור המצב. בנוסף, 
התכנית כוללת הקניית ידע וקבלת כלים מעשיים להובלת שינוי חברתי-כלכלי, יחד עם בניית 
קהילה אקטיבית ופעילה. בתום תכנית המנהיגות מצטרפות/ים המשתתפות/ים לרשת עמיתים.

 << ישראל 2050 

תכנית גדעון - מילואימניקים בחזית
התוכנית קמה במטרה להכשיר סטודנטים למתן מענה איכותי אל מול תעמולת ארגוני "הדה-
לגיטימציה" אשר פועלים כנגד מדינת ישראל, דרך מפגשים ושיחות עם אנשי מפתח בתחומים 

השונים, כדוגמת: תקשורת, בטחון ודיפלומטיה.

 << מילואימניקים בחזית

Stand with us
קמפוס,  מכל  המועמדים  מאות  מתוך  כאשר  קמפוסים,  ב-6  פעילה   Fellowship-ה תכנית 
וסדנאות  להרצאות  הערב  בשעות  בקמפוס  בשבועיים  פעם  הנפגשת  קבוצה  מתגבשת 
הבינלאומית  בזירה  ישראל  של  מעמדה  ההסברה,  לעולם  הקשורים  בנושאים  המתעסקות 
ורכישת כלים המשמשים לדיפלומטיה ציבורית. לקראת אמצע השנה בוחרת הקבוצה בתיאום 
עם הארגון את הפרויקט השנתי ועם סיום התוכנית השנתית, מצטרפים חברי הקבוצה לרשת 
הבוגרים של התוכנית, דרכה הם יכולים להמשיך במעורבות ובעשייה למען ישראל במסגרת 

סמינרים, סיורים, משלחות והצעות עבודה. 

www.standwithus.co.il |  >> Stantwithus

http://www.tashtit.info
http://www.standwithus.co.il
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Rujum Program - רוג'ום
תכנית רוג'ום הינה מסגרת ללמידה מסוג אחר, מפגש בין אנושי ויצירה חברתית משמעותית. 
התכנית נועדה לצעירים וצעירות אשר מחפשים חוויה של חיפוש וגילוי מתוך מפגש. התכנית 
סיורים,  רוג'ום משלב שיחות, הרצאות,  קוד  אירועים, קבוצות מקומיות.  מורכבת מסמינרים, 
משחקים, מוסיקה, תנועה ושיתוף בידע צבור בין המשתתפים. התוכנית נוצרה מתוך תחושה 

שחייבת להיות דרך להפוך את החיים שלנו כאן לטובים יותר ביחד. 

 rujumprogram@gmail.com |  >> Rujum Program/רוג'ום ב"ש

Prowoman
מטרת התכנית היא לקדם נשים במשק הישראלי. התכנית מזמינה סטודנטיות מכלל הפקולטות 
במשק  בכירים  בתפקידים  המכהנות  משפיעות  נשים  עם  שבועיים  במפגשים  להשתתף 
ומתמקדת בהענקת השראה ומוטיבציה לסטודנטיות בתחילת דרכן וכן מסייעת להן ביצירת 

רשת קשרים עם נשים מובילות בתחומן וכך מעודדת שיתופי פעולה עסקיים וחברתיים.

Prowoman.bgu@gmail.com |  >> Prowoman קידום נשים במשק הישראלי

פוליטקאיות צעירות
ולהגדיל את כמות הנשים בבתי הנבחרים. התכנית מתמחה  תכנית המבקשת לעודד, לחזק 
במתן מענה לנשים צעירות המתעניינות בפוליטיקה והיא כוללת מפגשים בגובה העיניים עם 
נשים העוסקות בפוליטיקה ברמה הארצית והמקומית, הקניית ידע וכלים בנושאים הנמצאים 
יצירת רשת  וכן  ועמידה מול קהל, קיום סיורים  בסדר היום הציבורי, חיזוק הביטחון העצמי 

בוגרות וקשרים איכותית, המלווה את המשתתפות בעתיד. 

Young Women Politicians פוליטיקאיות צעירות >> 

דרומא
'דרומא' הוא הבית החם לסטודנטים רבים, הנמצא בלב קמפוס אוניברסיטת באר שבע, כבר 
שווים  וגברים  נשים  וחילונים,  דתיים  בה  שוויונית,  לימוד  בקהילת  מדובר  שנה.   20 ל  קרוב 
שיח  וליצור  הזהויות  מגוון  בין  המפגיש  גוף  עוד  אין  האוניברסיטה  בסביבת  כאחד.  ולומדים 
תרבותי יהודי קשוב, עשיר ומגוון. נושאי הלימוד מגוונים כמו גם זהות המורים והמורות. מעיסוק 
בתלמוד ואגדה ועד לימוד פילוסופיה וספרות קבלית ועוד. דרומא פועל כמסגרת לימוד קבוע, 
מסודר ומעמיק, בחבורה והנחיה מעולה, המאפשרים לסטודנטים לשלב אותן בסדר יומם באופן 

משמעותי.  

daromanew@gmail.com | דרומא- בית מדרש לסטודנטים >>  
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מחפשים מלגות? 
זה הזמן!
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התנדבות בקהילה
תמורת 2 נק"ז בתואר
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bgu4u.co.il << כללי << מתווה 2 נק"ז

הקורס שישאיר לך
טעם של עוד...


