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 מלגות שער שוויון תשפ"א –הנדון 

 כללי:

ספורטיבית, אשר במסגרתה, אנו מקימים קבוצות כדורגל  –חברתית  –שער שוויון הינה תכנית חינוכית 
אימוני כדורגל ומרכזי למידה חברתיים. אחת לחודש לילדים בפריפריה החברתית של ישראל, המשלבות 

וחצי נפגשות הקבוצות לטורניר חגיגי, אשר מהווה יום שיא עבור הילדים המצפים למפגש זה. בשנת תש"פ 
קבוצות בפריסה ארצית רחבה מקצרין ועד אילת ופעלנו בשיתוף פעולה עם עשרות מוסדות  400-פעלו כ

 יות של התנדבות בתמורה לנקודות זכות ובמלגות שונות.אקדמיים ברחבי הארץ, במסגרת תכנ

 תפקידים המוצעים לסטודנטים:

 תלמידים, פעמיים בשבוע. 31 -העברת אימוני כדורגל לקבוצת שער שוויון, המונה כ –מאמן כדורגל 

פעמיים בשבוע, מתן סיוע 8העברת מרכזי למידה חינוכיים וחברתיים לילדים פעם –חונך במרכז למידה 
 יעורי הבית, העברת פעילויות חינוכיות מתוך מאגר הפעילויות של התכנית.בש

 ליווי והכשרה:

בתחילת השנה יערכו הכשרות למאמנים ולחונכים, בהן ינתנו כלים להעברת האימונים ומרכזי הלמידה 
ים בצורה ויוצגו חוברות הפעילות לחונכים וחוברת האימונים למאמנים. ניתן כמובן ליזום פעילויות ואימונ

עצמאית, אך בהחלט ניתן להסתמך על חובורות התכנים שלנו בכדי להעביר את הפעילות. במהלך השנה, 
ילוו הסטודנטים על ידי מנהל מחוז, אשר ילווה אותם בתחילת השנה לפגישות בבתי הספר, יתאם את ימי 

הכדורגל, לחונכים ולתכנית  ושעות הפעילות, יסייע מול הגורמים השונים בפתיחת הקבוצה ויחבר בין מאמן
השנתית ויתן מענה לבעיות ומכשולים שיעלו בהמשך הדרך. בכל ביה"ס ישנו איש קשר מטעם בית הספר, 

 אשר יוכל לתת מענה מיידי לסטודנטים במהלך הפעילות.

 דרישות התפקיד:

 סמכותיות.זיקה לכדורגל ויכולת להעביר אימון, עמידה מול קהל, אחריות, גישה לילדים,  –מאמן 

 יכולת עמידה מול קהל ולהעביר פעילות חברתית, רגישות, אחריות. –חונך 

 מוקדי הפעילות:

יפו, פתח תקווה, אור יהודה, לוד, רמלה,  –יישובים. יישובים במרכז: תל אביב  90פריסה ארצית של מעל 
כדאי לברר מול איש  –פות ירושלים, נס ציונה, רחובות, הרצליה, נתניה. יתכנו קבוצות נוספות בערים נוס

 הקשר.

 מלגות:



 

                                                           
                               

 שעות 100-בתמורה לשני אימוני כדורגל בשבוע. כ₪  5,000 –מאמן 

 שעות 100-בתמורה ל₪  5,000-שעות ו 60-בתמורה ל₪  3,000 –חונכים 

 

 אופן הגשת המלגה:

 נא  לשלוח קורות חיים ולפרט על פעילות ספורטיבית/חינוכית.

  milgot.office@biu.ac.il את קורות החיים יש לשלוח למייל: 

 מלגות שער שוויון -בכותרת המייל נא לכתוב

 30.8.2020 -תאריך אחרון להגשה
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