
חברתיים  מיזמים  לקידום  מענקים  יוענקו 
והתנדבותיים, הקשורים לאוניברסיטה והמוקדשים 
לטיפוח אוכלוסיות מוחלשות: פריפריה חברתית 
וגאוגרפית, קשישים, אנשים עם מוגבלויות; אנשים 

הנתונים בקשיים כלכליים ועוד.

 את הבקשות יש להגיש בציון היחידה למיזמים חברתיים ולהתנדבות ע"ש ד"ר יאיר צדוק ויל ז"ל
 ושם היוזם הראשי עד לתאריך ט"ו בשבט תשע"ח | 31 בינואר 2018

ברישום מקוון בקישור: https://goo.gl/forms/JYsyVYUCH49nlRTB3 או בכתובת המייל למשלוח: weil.award@biu.ac.il, טל' לבירורים: 03-5317848

זכאים להגיש בקשות חברי סגל אקדמי 
ומנהלי, סטודנטים וסטודנטיות מכל המחלקות 

ולכל התארים המלמדים, עובדים או לומדים 
 באוניברסיטת בר-אילן.

העונים על הקריטריונים הבאים:

משך המיזם: שנה ויותר
היקף המימון בין 10,000 ₪ - 60,000 ₪.

)יבחרו בין 3-6 פרוייקטים(

שיקולים נוספים לבחירה: 
רוחב ההשפעה המשוער של המיזם	 
הרקע של היזמים לנושא הסיוע המוצע	 
התאמת התקציב להצעה	 
פעילות בעלת אופק רב שנתי	 

 קול קורא להגשת בקשה
 ליחידה למיזמים חברתיים ולהתנדבות

ע"ש ד"ר יאיר צדוק ויל ז"ל

שלב ראשון – הגשת הבקשה: 
הבקשה למענק תוגש בעברית בהיקף של עד שלושה עמודים 

ותכלול:
נושא  	 
שם היוזם/היוזמים ושייכות לפקולטה, מחלקה.	 
תקציר שישקף במדויק את אוכלוסיית היעד, רקע לצורכי 	 

האוכלוסייה, תכנית העבודה וחשיבות העבודה המוצעת.
תכנית העבודה: יש לפרט את מבנה המיזם, הפעולות השונות 	 

שיבוצעו במהלכו, שיטות עבודה ותוצאות צפויות.
חשיבות העבודה: התרומה הצפויה של המיזם המוצע.	 
שיתופי פעולה אפשריים עם גורמים נוספים מתוך 	 

האוניברסיטה ומהקהילה.
תקציב מבוקש לשנה: יש לפרט כוח אדם, חומרים, ציוד, ציוד 	 

מתכלה.
שלב שני – בחינת הבקשה בוועדה:

לאחר בחינת הבקשה בוועדה יוזמנו היוזמים להציגה לפני 	 
חברי הוועדה

הוועדה תפרסם את הזוכים לשנת הלימודים האקדמית 	 
בתאריך י"ב באדר תשע"ח | 27 בפברואר 2017.

שלב שלישי – עם הזכייה במענק:
הזוכים במענק יגישו בתום שנת הפעילות דו"ח פעילות 	 

מפורט שיכלול את כלל הפעילות שנעשתה במסגרת המיזם, 
נתונים מספריים, תוצרים ותפוקות. 

הזוכים יציגו את הפעילות באירוע השנתי של פעילות  	 
היחידה למיזמים חברתיים ולהתנדבות ע"ש ד"ר יאיר צדוק  

ויל ז"ל שיתקיים בתחילת שנת הפעילות האקדמית הבאה.

מפגשים לקבלת קהל בנושא יתקיימו:
בתאריך ח' בטבת תשע"ח | 26 בדצמבר 2017 ובתאריך ט"ז בטבת תשע"ח | 3 בינואר 2018

בשעה 14:00 בבניין ע"ש איזדור ואידה לוקר )מס' 300, חדר 45(

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHCCgBtFt5-Wy7BjAVxS4zJPECd3GUoxXd04ZrM12JA46eSA/viewform

