
  

 072�2248579טלפו�: היחידה למעורבות חברתית            

E-mail:hevrati_dikan@achva.ac.il  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 072�2248579טלפו�: היחידה למעורבות חברתית            

E-mail:hevrati_dikan@achva.ac.il  

 

  
  

  2016יולי, 

  לסטודנט � נוהל קורס מעורבות חברתית תמורת נק"ז 
  סמסטר א' זתשע"

 כללי  .1

הציבה את התרומה לקהילה כציר מרכזי בחזו� המכללה. המכללה  המכללה האקדמית אחוה .1.1
 בחרה לקשור בי� עשייה ופעילות למע� הקהילה לבי� הכרה וקרדיט אקדמי (נק"ז). 

סטודנטי" לתואר ראשו� של המכללה ה חובת ההשתתפות בקורסי מעורבות חלה על כל .1.2
 האקדמית אחוה אשר החלו לימודיה" בסמסטר א' תשע"ד ואל#. 

 סטודנט חייב בקורס מעורבות קהילתית כחלק מתכנית הלימודי" הסדירה.  כל .1.3

אשר ש"ש בבית הספר לחינו#,  1בבית הספר למדעי",  נק"ז 2קורס מעורבות חברתית מקנה  .1.4
ומדעי החיי" אשר  כלולי" במכסת הנק"ז הנדרשי" להשלמת התואר. סטודנטי" לפסיכולוגיה

 אחת לבחור לעשות נק"ז, א# באפשרות" נק"ז בלבד 1'בחרו בתכנית השלמה לחינו# יידרשו ל
  פת.נוס

בבית הספר לחינו# הקורס מחלי( קורס בחירה מלימודי התמחות. בבית הספר למדעי"  .1.5
ת למדעי החיי" ס כללי. בבית הספר למדעי" בתוכניבתכנית לפסיכולוגיה הקורס מחלי( קור

 מחלי( קורס בחירה.הקורס 

 הנוהל באחריות דיק� הסטודנטי".  .1.6

 

  הסטודנט  אחריות .2

החל משנה ב' ללימודי" האחריות לרישו" לפרויקט מוטלת על הסטודנט ויש להשלי" חובה זו  .2.1
 עד הסמסטר לפני אחרו� של לימודי התואר.ו

קורס מעורבות חברתית יתבצע במתכונת סמסטריאלית או שנתית בתיאו" מול הרכז בעמותה  .2.2
 אחת בלבד.נה אקדמית ובפריסה של ש

 שעות באחד מהפרויקטי" אשר יוצעו ע"י דיק� הסטודנטי" 60 'היק( הפעילות הנדרש הינו כ .2.3
 . )א' להל� בנספח ו(חוברת הפרויקטי" תשע"

 על הסטודנט לוודא כי אינו חורג ממכסת הנק"ז/ש"ש השנתית המותרת. .2.4

יהיה זכאי לציו� חברתי בקורס הסטודנט שישלי" את הפעילות בהתא" להנחיות והדרישות  .2.5
יידרש ושלא יעמוד בדרישות ובהנחיות הפעילות יקבל ציו� "לא עובר" סטודנט  "עובר".

 .בהתא! לתקנו� האקדמי שאינו פעילות קהילתית, כדר# כל נכשל ,להירש! לקורס חוזר

  

 הלי# ורישו" .3

 חוברת פרויקטי" תשע"ו תתפרס" באתר ובנספח א' לנוהל זה להל�. .3.1

כל סטודנט נדרש לפנות לאנשי הקשר של הפרויקטי" המועדפי" עליו בהתא" להנחיות בד(  .3.2
 הפרויקט ולברר את מלוא המידע הרצוי לו. 

הרישו" לכל אחד מהקורסי" יהיה בתקופת הייעוצי" או השינויי" בלבד, בהתא" להנחיות  .3.3
יגיש למשרד דיק� שבחוברת הפרויקטי" ומול אנשי הקשר הרלבנטיי" לכל פרויקט. הסטודנט 

לפרויקט שבחר, כאשר הוא חתו" ומלא,  (נספח ב'). הסטודנטי" "טופס בקשה לרישו"" 
 לאחר שהשלי" את תהלי# התיאו" והמיו� מול איש הקשר של הארגו� כאמור לעיל 

יטופלו בתקופת  יגיעו למשרד הדיק� לאחר תארי# תקופת הייעוצי"לרישו" אשר טפסי בקשה  .3.4
  השינויי" בלבד.

   סטודנט לא יוכל להירש" ליותר מפרויקט אחד .3.5

המסלול. על הרכזות לבדוק את זכאות  לרכזות מדיק� הסטודנטי" טפסי הבקשה יועברו .3.6
), לרשו" כלשהי מגבלה לה" שאי�ו תנאי על שאינ", והלאה' ב משנה סטודנטי"(הסטודנטי" 

 במידה ויש מניעה. שריבהקד! האפאות" לקורס, או להתריע 
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 כל שינוי ברישו" לקורסי" החברתיי" חייב לעבור דר# דיק� הסטודנטי" ובאישורו בלבד.  .3.7

/שינויי", על השלמת הרישו" מוטלת על הסטודנט. במהל# תקופת הייעוצי"בדיקת אחריות ל .3.8
   לקורס הושל". שהרישו"לוודא את המערכת מהמידע אישי ו להדפיס הסטודנט

 

 לקורס ואפשרויות נוספותחלופות  .4

יו" ומעלה כהשלמת חובתו בקורס  14סטודנט רשאי לקבל הכרה בשירות מילואי" של  .4.1
מעורבות חברתית. זאת ובתנאי ששירות המילואי" בוצע בשנה האקדמית בה הוגשה הבקשה. 
סטודנט לא יוכל בו זמנית לקבל הכרה בימי המילואי" ג" לטובת נק"ז וג" לטובת מילוי 

 עילות חברתית במסגרת מלגות דיק�.חובת פ

שעות. השתתפות  60קורסי" בה" היק( הפעילות גדול מ נית� יהיה להציע לסטודנטי"  .4.2
ש"ש) מידע זה 1נק"ז (= 2בפרויקט מסוג זה תזכה את הסטודנט במלגת שכר לימוד בנוס( ל 

  .וכ� גובה המלגה יוצגו מראש בחוברת הפרויקטי"

 1ייה (המוכר ע"י ות"ת) ויוותר על מלגה, יקבל הכרה של רש" לקורס משלב עשיסטודנט שי .4.3
 נק"ז קהילתי במקו" מלגה.

 

 
  להל� :

  נספח א': חוברת הפרויקטי!
  נספח ב': טופס בקשה לרישו!
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  סמסטר א' זפרויקטי! חברתיי! תמורת נק"ז תשע" חוברת: א' נספח
  ודרכי הרשמה מידע על הפרויקטי!להל� 

    חונכות לימודית לילדי אומנה� אור שלו!  ש! הפרויקט   .1

    1110014�01  מספר הקורס

    אחוה בי� המשטרה לקהילה ש! הפרויקט  .2

   1110002�01 מספר הקורס

   תתרגשו לקבלתאהבו לתת - אנוש ש! הפרויקט  .3

    1110003�01 מספר הקורס

    משטרת ישראל ואחוה מעצימי! נוער בקהילה ש! הפרויקט  .4

    1110035�01 מספר הקורס

    בוא אלינו לי!...� זיו נעורי! ש! הפרויקט  .5

    1110028�01 מספר הקורס

    בית המייסדי!�תרבות עד הבית ש! הפרויקט  .6

    1110029�01  מספר הקורס

   דרור ואחוה ברמלה ש! הפרויקט  .7

    1110010�01 מספר הקורס

    לתת  ש! הפרויקט  .8

    1110020�01  מספר הקורס

   סודקות את תקרה הזכוכית ש! הפרויקט  .9

   1110016�01 מספר הקורס

   סטודנטי! עושי! שינוי בקהילה� אג'יק ש! הפרויקט  .10

   111005�01 מספר הקורס

    הורה דר#�בטר!  ש! הפרויקט  .11

    1110011�01  מספר הקורס

    פרויקט רב תרבותי�טביעת אצבע  ש! הפרויקט  .12

    1110025�01  מספר הקורס

    סטודנט מלווה למידה�חונכות אקדמית  ש! הפרויקט  .13

    1110021�01  מספר הקורס

    ראשוני!ניצני!   ש! הפרויקט  .14

    1110017�01  מספר הקורס

    אחוות המועדונית  ש! הפרויקט  .15

    1110019�01  מספר הקורס

    יחד יוצרי! מציאות� סדאקה רעות  ש! הפרויקט  .16
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    1110013�01  מספר הקורס

    יקאחווה לאזרח הוות�מת�  ש! הפרויקט  .17

    1110031�01  מספר הקורס

    מכו� סאמיט�חונכות טיפולית לילדי אומנה  ש! הפרויקט  .18

    1110027�01  מספר הקורס

    הקשישי!קס! �מטב   ש! הפרויקט  .19

    1110032�01  מספר הקורס

     בפסגה אחווה  ש! הפרויקט  .20

    1110034�01  מספר הקורס

    נאמני איכות הסביבה  ש! הפרויקט  .21

    1110023�01  מספר הקורס

    חונכי! במרכזי למידה�ויו�שער שו  ש! הפרויקט  .22

    1110037�01  מספר הקורס

    אחוה בי� המדע לנוער  הפרויקטש!   .23

    1110004�01  מספר הקורס  

    נאמני נגישות באחוה  ש! הפרויקט  .24

    1110006�01  מספר הקורס  

    אחוה למע� דיור מוג� בחצור  ש! הפרויקט  .25

    1110007�01  מספר הקורס  

    ה\לתת הזדמנות לכל נער �אח בוגר  ש! הפרויקט  .26

    1110008�01  מספר הקורס  

    חונכי! בבית אפל� אחוה בכפר  ש! הפרויקט  .27

    1110009�01  מספר הקורס  
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1.  
  לימודית לילדי אומנהחונכות �אור שלו!  הפרויקט ש!
  1110014�01  הקורס מספר
 ארגו�/העמותה ש!

  שות-
                                   

  

  אומנה במרכז" ' "אור שלו" '

  רכזת מתנדבי". 'נעה יעקובובי., עובדת סוציאלית  הפעילות רכז

noay@orr-shalom.co.il 

 על רקע
  ארגו�/העמותה

  ונוער בילדי" לטיפול בישראל הגדול רווח מטרות ללא ארגו� הוא שלו" אור
 ביתיות חו. למסגרות והועברו הרווחה רשויות ידי על מבתיה" שהוצאו בסיכו�

  .הזנחה או/ו פיזיות או/ו נפשיות התעללויות, הורי תפקוד חוסר עקב

 תכניות במגוו�, נוער ובני ילדי", פעוטות 1,300'בכ תמטפל "אור שלו"" להיו" נכו� 
 קלט משפחות, אומנה משפחות 'האר. רחבי בכל לצרכיה" מותאמות ומסגרות

  . ועוד ולבנות לבני" שפוזיותיא פוסט פנימיות משפחתיי" מעונות, חירו"

 190 'ילדי" מתוכ" כ 800 'משפחות אומנה המטפלות ב 560 'אור שלו" מלווה כ
  ילדי" בעלי צרכי" מיוחדי".

רמטיבית ויחד ע" זאת נשמר הקשר בינו משפחת אומנה מהווה לילד משפחה נו
לבי� משפחתו הביולוגית. משפחת האומנה מהווה לילד בית ח", משפחה עוטפת 

וכל מה שילד זקוק לו לצור# התפתחות תקינה וסיכוי אמיתי להווה ולעתיד טובי" 

http://www.orr-יותר. פרטי" נוספי" נית� למצוא  באתר העמותה 

shalom.org.il/ 

חונכות לימודית חברתית אשר מאפשרת לילדי"  שבאומנה לממש את הפוטנציאל   הפעילות טרותמ
הגלו" בה". ליווי של חונכות אישית לימודית תורמת מאוד לעצמאותו של הילד, 

  להעצמת ביטחונו האישי ולשיפור ניכר במיומנויות החברתיות והלימודיות.

  החונכות הינה שנתית, אחת לשבוע למש# שעתיי" בשעות אחה"צ בלבד.  הפעילות פירוט
חונכות לימודית חברתית לילדי" הלומדי" בבתי ספר רגילי" ולילדי" בעלי צרכי" 

מיוחדי" הלומדי" בחינו# המיוחד ( אוכלוסיית הילדי" הללו הינה בעלת נכות 
ה יתקיימו שני מפגשי" בתחילת כל . במהל# השנ)"פיזית או/ו קשיי למידה למיניה

  סמסטר.

  החונכות מתקיימת באזורי" בה" מתגוררי" הילדי" באומנה בעלי הצרכי"   הפעילות מקו!
  רמלה, לוד, יד בנימי�, יבנה, קריית עקרו�, מושב עזריה, רחובות 'המיוחדי"

  וכ� חונכות בקרב ילדי" מהמגזר הערבי שמתגוררי" בלוד ורמלה.  
  סופיי" יתבצעו באוקטובר בהתא" לצרכי הילדי".**שיבוצי" 

  החונכות מתקיימת בשעות אחה"צ בלבד. שעות וימי הפעילות ייקבעו בי�   הפעילות מועדי

  המתנדב/ת לבי� הילד/ה אות" יחנכו ומשפחת האומנה.

 קד! דרישות
  לרישו!

צריכי" לשלוח מייל לרכזת המתנדבי" בעמותה ולתא" מועד לראיו�  המעונייני"
. רק לאחר 9:00'12:00מכללה בי� השעות דיק� הסטודנטי" בב  6/8/12באישי 

יש להעביר לדיק� הסטודנטי! את ראיו� אישי הסטודנט/ית יוכל להירש" לקורס. 
  חתו! ומלא. נספח ב')טופס "בקשה רישו! לפרויקט" (

טיפולית, בעלי נכונות לתרו" לזולת, יכולת התמדה  יהסטודנטי" בעלי אוריינטצ  מיוחדות דרישות
  ואחריות אישית.

  עדיפות לסטודנטי" הלומדי"  חינו#, חינו# מיוחד, פסיכולוגיה. 
  פעילות מוצלחת תהווה בסיס למכתב המלצה מעובדת סוציאלית של העמותה.

  סטודנטי" 10  מכסה
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2.  
  אחוה בי� המשטרה לקהילה   הפרויקט ש!

  1110002�01  מספר הקורס

ש! 
העמותה/ארגו� 

  שות-
  משטרת ישראל תחנת גזרת קרית מלאכי 

  קצי� מתנדבי" של תחנת המשטרה גזרת קרית מלאכי 'דני שמעוני  רכז הפעילות

  050'4815254, טלפו�:  dany_sh@zahav.net.ilמייל:  

רקע על 
  /ארגו�העמותה

גזרת תחנת משטרת קרית מלאכי כוללת שטח נרחב מצומת סילבר בדרו" לצומת 
  במזרח. 3מערב עד כביש  4כנות בצפו�, כביש 

הקהילה מהווה התחנה פועלת רבות להידוק הקשר ע" הקהילה מתו# הנחה כי 
  חיי" טובה יותר לקהילה.יצירת איכות מרכזי למניעת עבריינות ולשות( 

מטרות 
  הפעילות

מעורבות חברתית בתחומי קהילה בהיבטי" של הגברת הביטחו� האזרחי בקרב 
  ילדי", נוער וקשישי".

שיתו( פעולה ייחודי מסוגו בי� מוסד אקדמי לבי� משטרת ישראל בקרב הקהילה   פירוט הפעילות
ויודרכו מקצועית ע"י קצי� האזרחית.  סטודנטי" יחולקו לצוותי פעולה יוכשרו 

  מתנדבי" מטע" המשטרה. כל צוות יתמקד באחד מתחומי הפעילות הבאי":

  הרחבת הדרכת זה"ב של המשטרה.  –תעבורה בבתי ספר יסודיי"  •

 התמקדות בנהגי" צעירי", אלכוהול ונהיגה.  'תעבורה בבתי ספר תיכוניי"  •

 מניעת אלימות בקרב האוכלוסייה הצעירה. •

 ירי" אל מול אלימות מבוגרי" כלפיה".התנהגות צע •

  במעונות יו" לקשיש שבגזרה. ' היבטי" פליליי" לגיל השלישי  •

הפעילות מתקיימת בתי ספר יסודיי" ותיכוניי", גני ילדי", מתנ"סי", מרכזי"   מקו! הפעילות
קהילתיי" ומעונות יו" לקשיש בקרית מלאכי, באר טוביה, קרית גת ומועצה אזורית 

  שפיר.

  מפגשי פעילות של שעתיי" ע" הילדי"/בני נוער/קשישי"  15  'כל סטודנט חייב ב כ  מועדי הפעילות

שעות להדרכה ולמידה ע"י הצוות המקצועי של המשטרה. הדרכה זו  30  'בנוס( כ
תכלול את שעות ההכנה לקראת הפעילות שיידרשו מהסטודנטי" (מצגות, הרצאות, 

תנדבי". הפעילות תתקיי" בימי" ובשעות גמישי" סדנאות) בליווי והדרכת קצי� המ
  תו# תאו" בי� המוסד לסטודנטי"

  .050'4815254, טלפו�:  dany_sh@zahav.net.ilיש לפנות ישירות לדני מייל:    רישו!

להשלמת הרישו!, יש להעביר לדיק� הסטודנטי! את טופס "בקשה רישו! 
  ) חתו! ומלא.נספח ב'לפרויקט" (

דרישות 
  מיוחדות

  מיומנויות עמידה מול קהל והדרכה, חובת העברת שעות פעילות אחת לחודש.

  סטודנטי" 20  מכסה
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3.   
  

  ש! הפרויקט

   תאהבו לתת תתרגשו לקבל�אנוש
  1110003�01  מספר הקורס

ש! 
העמותה/ארגו� 

  שות-
  

  העמותה הישראלית לבריאות הנפש 'אנוש   

  hadas@enosh.org.ilמנהלת תחו" התנדבות.  'הדס גלבוע  רכז הפעילות

רקע על 
  /ארגו�העמותה

 6,000 'לכ י שיקו"אנוש הינה עמותה מובילה בתחו" בריאות הנפש ומעניקה שירות
י" ברחבי האר. מקריית שסניפי" הפרו 53בני משפחות באמצעות  4,000 ' ולכ איש, 

  מתנדבי". 800 'כעובדי" ו 700 'את משימות העמותה מובילי" כ. שמונה ועד אילת

הזדמנויות  לה" המספק משירות ליהנות למתמודדי" לאפשר נועד השיקו" מער#
 מלאי" לחיי" זכות" את לממש למתמודדי" לאפשר ,אישית ולהתפתחות לצמיחה

 :העמותה שירותי .משמעות בקהילה ובעלי

 .הילהמרכזי" חברתיי" וחיבורי" לק – וקהילה חברה •

 .ליווי רמות והוסטלי" במגוו� תומ# דיור עצמאי, דיור - מער# שירותי דיור •

 נתמכת תעסוקה, מעברית תעסוקה ,מוגנת תעסוקה מסגרות - תעסוקתי שיקו! •

 "מעו("). פרויקט (עסקית  ויזמות

   למשפחות וייעו0 תמיכה •

מטרות 
  הפעילות

קהילתי . קידו" תקשורת בי� אישית וקבוצתית. חשיפה לעולמות ידע 'חיבור אישי
  חדשי"  והרחבת תהליכי למידה.  

  הסטודנטי" ישתלבו בפעילויות השוטפות של העמותה.   פירוט הפעילות

די מחשב, שפה, לימו –האפשרויות ה�: העברת פעילויות  בדגש על העשרת השכלה 
שיפור מיומנויות  למידה. עבודה על שיפור תקשורת בינאישית ומיומנויות חברתיות. 

  סיוע לצוות בהובלת פרויקטי".

  הסטודנטי" יקבלו הנחייה וליוויי צמוד של אנשי הצוות לאור# כל תקופת הפעילות.

  המלצה מהצוות המקצועי של אנוש יוכלוהמתאימי! ! 

  לפי צרכי הסניפי" בעמותה:   מקו! הפעילות

רחובות, ראשו� לציו�, נס ציונה, יבנה, רמלה לוד, קריית גת, בית שמש,  •
  מודיעי�,  אשדוד, אשקלו� .

  שעות פעילות בהתא" למועדי" בתיאו" מנהל הסני(. 60סה"כ   מועדי הפעילות

  hadas@enosh.org.il  להדס גלבועלשלוח מייל  "על המעונייני  רישו!

לציי�:  פרטי התקשרות, רקע אישי קצר, מקו" פעילות מועד(, ימי" ושעות יש 
יש דפת יצור קשר לקביעת ראיו� קבלה. פנויי". מנהל הסני( או מנהל המסגרת המוע

) חתו! נספח ב'להעביר לדיק� הסטודנטי! את טופס "בקשה רישו! לפרויקט" (
  ומלא.

דרישות 
  מיוחדות

  יכולת התמדה ואחריות אישית.

  של העמותה. מעובד סוציאליפעילות מוצלחת תהווה בסיס למכתב המלצה 

  סטודנטי" 10  מכסה
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4.   
 משטרת ישראל ואחוה מעצימי! נוער בקהילה ש! הפרויקט

 1110035�01 מספר הקורס

ש! 
העמותה/ארגו� 

 שות-
 משטרת ישראל / מחוז דרו"

  קצי� מתנדבי" של תחנת המשטרה גזרת קרית מלאכי 'דני שמעוני רכז הפעילות

 050'4815254, טלפו�:  dany_sh@zahav.net.ilמייל:  

רקע על 
 העמותה/ארגו�

  משטרת ישראל מחוז דרו", מחלק נוער מטא"ר. 

 יב') –ותיכו� (ז'  חוליית מניעה והסברה עבריינות נוער , שכבת חט"ב

מטרות 
 הפעילות

למצבי"   מת� מידע נכו� ורלוונטי לחייה" של בני הנוער על מנת למנוע מה" להגיע 
   שליליי", מת� "ארגז כלי"" להתמודדות וקבלת החלטות נכונות.

הכרות הנושאי" מעול" התוכ� של המשטרה על מנת לזהות ולתת הכוונה וטיפול 
  י הנוער. נכוני", בשלב מוקד" לבנ

 קשר ושיתו( פעולה ע" המשטרה , שיטור מבוסס קהילה.

שיתו( פעולה ייחודי מסוגו בי� מוסד אקדמי אחווה לבי� משטרת ישראל  למע�  פירוט הפעילות
  הקהילה.

סטודנטי" יחולקו לצוותי פעולה יוכשרו ויודרכו מקצועית ע"י קצינת מניעה והסברה 
  ית מלאכי .מחוז דרו" וקצי� מתנדבי" תחנת קר

א. הרצאות ופעילויות  לבני נוער/אנשי צוות/ הורי" בנושאי המיקוד השוני"      
  (אלימות, סמי", סמי פיצוציות, רשת, אלכוהול)

  ב. ימי מניעה /שיא  פעילות הסברה וכנסי" בנושאי המיקוד.       

 ג. פעילויות וליווי לקבוצות בני נוער בחינו# הבלתי פורמאלי.        

יב') בקרית מלאכי, באר טוביה, קרית גת  –הפעילות מתקיימת בבתי הספר (ז'  מקו! הפעילות
 ומועצה אזורית שפיר. (אופציה אזורי" נוספי")

  מפגשי פעילות של שעתיי" ע" בני הנוער במסגרות השונות. 15  'כל סטודנט חייב ב כ מועדי הפעילות

הצוות המקצועי של המשטרה. הדרכה זו שעות להדרכה ולמידה ע"י  30  'בנוס( כ
תכלול את שעות ההכנה לקראת הפעילות שיידרשו מהסטודנטי" (מצגות, הרצאות, 
סדנאות) בליווי והדרכת קצינת מניעה והסברה וקצי� המתנדבי". הפעילות תתקיי" 

 13:00'8:00בימי" גמישי" בשעות: 

  .          050'4815254, טלפו�:  dany_sh@zahav.net.ilיש לפנות ישירות לדני מייל:   רישו!

להשלמת הרישו!, יש להעביר לדיק� הסטודנטי! את טופס "בקשה רישו! 
 ) חתו! ומלא.נספח ב'לפרויקט" (

דרישות 
 מיוחדות

 מיומנויות עמידה מול קהל והדרכה

 סטודנטי" 10 מכסה
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5.   
הפרויקט ש! בוא אלינו לי!...�זיו נעורי!   

הקורס מספר  1110028�01 

 ש!
 ארגו�/העמותה
 שות-

 זיו נעורי"

http://www.zivneurim.org/ 

הפעילות רכז רכזת תחו" חינו#, מעיי� סויסה   
0547750989טלפו�   

maayan@zivneurim.org, office@zivneurim.org 
 על רקע

ארגו�/העמותה  
לזכר חבר" זיו שנפל בעת מילוי   13ע"י יוצאי שייטת    2006העמותה הוקמה בשנת 

תפקידו, במטרה לקד" לטפח להעצי" ולמנוע את נשירתו של נוער בסיכו� ממערכת 
 החינו#. 

באמצעות החיבור לי" ופיתוח הסביבה הימית מזמנת התמודדות ואתגרי" 
מיומנויות בהשטת כלי שיט  (בוגי י" ,גלישת גלי" ורוח ,קאייקי" שייט בסנונית 

ועוד) בהתבסס על חוויות אלו מבקשת העמותה להקנות לבני נוער ערכי� וכלי" 
 להתמודדות ע" אתגרי החיי" . 

מרכזי" ימי"  :אשדוד, נתניה ועכו .  3לעמותה   
י ספר בפריסה ארצית משלומי בצפו� ועד אשקלו� בדרו" .אנו פועלי" ע" בת  

 מטרות
 הפעילות

 ליווי קבוצתי בפעילויות הימיות לבני נוער בסיכו� .
הפעילות הימית תתקיי" במרכז הימי באשדוד במרינה הכחולה.  (ישנה אפשרות 

 לסטודנטי" מהמרכז לפעול ג" בנתניה) .
ד החינוכי ממנו מגיעי" החניכי" ( ביתי החניכה תתבצע  במוס   '  חניכה לימודית

ספר  ופנימיות ) . תתמקד בעיקר בנושאי הליבה (מתמטיקה ואנגלית ) אחת לשבוע 
 למש# שעתיי"  בבתי הספר בשעות הבוקר ובפנימיות בשעות אחה"צ .

מתוכנית המדידה  עולה  כי השתתפות" של החניכי" בפעילות  הימית הביאה  
ובמוטיבציה הנער להשקיע ולהצליח בלימודי" . לשינוי משמעותי ברצו�   

רבי" מהחניכי" שהחסירו רבות וייצרו פער משמעותי בלימודי" זקוקי" לאח בוגר 
שילווה אות" ויסייע לה" לצמצ" את הפער הקיי" ולהיות מסוגלי" לגשת 

 לבגרויות ומבחני".
הפעילות פירוט שלא פעילות העמותה  לבי� הסטודנטי" של מכללת אחווה בי� פעולה שיתו( 

 למטרות רווח.
הימי. בתאו" ע" מנהל  במרכז לקבוצה הפועלת אחת לשבועכל סטודנט ישוב. 

המרכז וע" מדרי# הקבוצה יוחלט הא" על הסטודנט להגיע (באותו שבוע) לפעילות 
המתקיימת במרכז הימי או לחילופי� לסיוע לימודי לתלמידי" של זיו נעורי" בבית 

יוני . –בה ה" לומדי".  תקופת הפעילות בי� החודשי" אוקטובר  הספר / פנימייה   
התכנית גמישה מאוד ומאפשרת לסטודנט לקחת חלק בפעילות חינוכית וערכית 

ללא פשרות. לנערי" ונערות בסיכו� וכ� לשלב זאת ע" לימודי" אקדמאיי"  
יקבל ליווי מקצועי במקו" והדרכה במהל# כל הפרויקט.  י" שיבחרוהסטודנט  

הפעילות מקו! , אשדוד  2מרכז ימי אשדוד המרינה הכחולה רחוב אוניו    
 קד! דרישות
 לרישו!

 מסלולהפרויקט פתוח לכלל הסטודנטי" א# תינת� עדיפות לסטודנטי" מ
 לחינו#/פסיכולוגיה.

 דרישות
 מיוחדות

 על הסטודנט/ית להיות בעלת רקע ימי או זיקה לי! . 
,מעולי" אנוש יחסי, לזולת לתרו" ונכונות רגישותאחריות ויכולת התמדה,    
  מול רכזת מתנדבי".שעות פעילות בהתא" למועדי" בתיאו"  60סה"כ   מועדי הפעילות

   050�5596249או לרחל   0547750989להתקשר למעיי� צריכי!  !המעונייני  הרשמה
להעביר לדיק� הסטודנטי! את טופס  על הסטודנטשור רכז הפרויקט, לאחר אי

  .לפני תקופת הייעוצי! ) חתו! ומלאנספח ב'"בקשה רישו! לפרויקט" (
  סטודנטי"  10  מכסה
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6.   
  

  

הפרויקט ש! בית המייסדי!  – תרבות עד הבית   

הקורס מספר  1110029�01  
 ש!

 ארגו�/העמותה
 שות-

 עמותת המייסדי!  

 

 
  

הפעילות רכז     8583301-08טלפון   anatut.s.c@gmail.com כה� 'ענת שחר 
 על רקע

ארגו�/העמותה  
העמותה למע� הקשיש, העולה והגמלאי במועצה האזורית באר  � המייסדי!""

  .טוביה והסביבה

טוביה, כמועדו� על ידי המועצה האזרית באר  1983העמותה נוסדה בשנת 

לקשישי" תשושי",  מרכז יו!קשישי", בהמש# הורחב המועדו� והתפתח ל

  סיעודיי" ותשושי נפש.

זאת בעזרת שיתו( פעולה ע" המועצה האזורית, משרד הרווחה, משרד 

  האגודה תכנו� ופיתוח שירותי" לזק� בישראל. 'הבריאות, אשל

 טיפולי ה לסייע במת�החלה העמות 1988ע" הפעלת חוק ביטוח סיעוד בשנת 

  לזקני המועצה בבתיה". בית

ביישובי הקהילה התומכת העמותה החלה להפעיל את פרויקט  1977בשנת 

  המועצה האזורית באר טוביה.

 של הקשישי! בטיפולה, פיתוח מסגרותחזו� העמותה הוא שיפור איכות חייה! 

 שארות הקשיש בסביבתו הטבעית, תו#יאשר יאפשרו זקנה מוצלחת וה

 בות לכבוד ומת� יחס אישי לזק� ומשפחתו.ימחוי

הפעילות תמטר  הפגת בדידות אצל קשישי" 
הפעילות פירוט הגעה לבית הקשיש למש# שעתיי". למטרת: שיחה, לימוד מחשב, טיול רגלי,  

משחקי שולח� (כגו�: משחק קלפי", דומינו...) וכל דבר אחר המתאי" לשני 

בשעות הצהריי".הצדדי". הפעילות אינה מתקיימת   

 או

הגעה למרכז היו" למטרת סיוע בפעילות השוטפת (חלוקת קפה, עריכת שולחנות 

וכדומה). ליווי חברתי לקשישי המקו" על ידי שיחות, משחקי חשיבה, לימוד 

 .14:00'8:00מחשב ועוד. הפעילות מתקיימת בי� השעות 

הפעילות מקו!   ביהבית הקשיש, במושבי" במועצה האזורית באר טו 
בכניסה למושב ערוגות. 'מרכז היו" לקשיש מקו! הפעילות  

להעביר לדיק� הסטודנטי! את טופס  על הסטודנטשור רכז הפרויקט, לאחר אי רישו!

 "בקשה רישו! לפרויקט" (נספח ב') חתו! ומלא לפני תקופת הייעוצי!. 

 דרישות
 מיוחדות

 מיומנות ביצירת קשר בי� אישי, סבלנות, אמפטיה, אחריות 

סטודנטי" 10 מכסה  
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7.   
ש! 

  הפרויקט
  דרור ואחוה ברמלה 

   1110010�01  מספר הקורס

ש! 
העמותה/ארגו� 

  דרור בתי חינו#     שות-

    ybk@drornet.org.il, 054'6734467, 03'6106444קוב., 'יור" בר   רכז הפעילות

רקע על 
  /ארגו�העמותה

עמותת "דרור בתי חינו#" היא רשת בתי ספר המתמחה בעבודה ע" נוער במצבי 
מי", בדואי", תלמידי", מוסל 140לומדי"  "סיכו� ומצוקה. בתיכו� "דרור רמלה

  . בכיתות ט' עד יב'

גרת "הזדמנות אחרונה" והתלמידי" המגיעי" אלינו בית הספר מוגדר כמס
מתאפייני" ברמה לימודית נמוכה: מרבית" כלל אינ" יודעי" קרוא וכתוב, לא 

בעברית ולא בערבית. חלק לא מבוטל מהתלמידי" סובל מבעיות קשב וריכוז; חלק 
  .ועבריינותנוס( מגיע מרקע של אלימות; 

מטרות 
  הפעילות

הזדמנות אחרונה  – התחו" הלימודי בקרב התלמידי"סיוע לבית ספר בחיזוק 
  להצלחה

סטודנטי" ממכללת אחווה יחנכו פרטנית תלמידי" מתיכו� "דרור רמלה", יסייעו    פירוט הפעילות
בערבית ובעברית. יהוו עבור" מודל של "מבוגר  'לה" בכלי" ללימוד קריאה וכתיבה

  חיובי" 

  תיכו� "דרור רמלה"   מקו! הפעילות

; ישנה אפשרות לקיי"  15:00ועד השעה  8:30ה' מהשעה 'בית הספר פועל בימי" א'  מועדי הפעילות
בבית הספר וישנה אפשרות לקיי" פעילות של חונכות  'פעילות בשעות הבוקר

  בתאו" הרכז.לימודית וחברתית בשעות אחה"צ, לפי בחירת הסטודנט 

דרישות 
  מיוחדות

  .לדוברי ערביתמתאי! ג! לדוברי עברית וג!  

    ybk@drornet.org.ilקוב., 'יור" ברליצור קשר ע! הרכז צריכי!  !המעונייני  רישו!

שור רכז לאחר אי ע":  פרטי התקשרות, רקע אישי קצר, ימי" ושעות פנויי".
להעביר לדיק� הסטודנטי! את טופס "בקשה רישו!  על הסטודנטהפרויקט, 
    .לפני תקופת הייעוצי! ) חתו! ומלאנספח ב'לפרויקט" (

  סטודנטי" 20  מכסה
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8.   

  ש! הפרויקט

  לתת 
  1110020�01  מספר הקורס

ש! 
העמותה/ארגו� 

  שות-

  ארגו� לתת

   yarden@latet.org.ilדוא"ל:  .מלגאי" ארציתזת רכ' ירד� גולדפינגר  הפעילות תרכז

רקע על 
  העמותה/ארגו�

סיוע הומניטרי ישראלי, נוסד במטרה לפעול לצמצו" העוני למע� יצירת  ארגו� לתת
חברה צודקת וטובה יותר, ע"י הענקת סיוע לאוכלוסיות במצוקה על בסיס 

אוניברסאלי, הנעת החברה האזרחית לערבות הדדית ונתינה והובלת שינוי בסדר 
וללא כוונות רווח, פוליטי 'ארגו� לתת הינו ארגו� לא ממשלתי, א. העדיפויות הלאומי

  מתנדבי" מכל רחבי האר.. 12,000 'הממומ� מתרומות בלבד. בארגו� פעילי" כ
  תכניות במסגרת� נית� לפעול:  3

הוק" במטרה לחנ# לערכי התנדבות, סולידריות חברתית ולהקנות לנוער – נוער לתת
ת, הישראלי ערכי" של ערבות הדדית ונתינה, לפתח מנהיגות ולעודד יזמות חברתי

למע� יצירת חברה צודקת וטובה יותר. מעורבות" של בני הנוער בפיתוח יוזמות 
חברתיות והתנסות" בהתנדבות באופ� עקבי, מסייעי" בבניית חברה סולידרית 

  .ומשפיעי" על דמותו של הנוער הישראלי
תכנית סיוע לנזקקי" באמצעות איסו( וחלוקת מזו� ברחבי  – לתת ביטחו� תזונתי

לאור# השנה. סיוע קבוע במזו� לעשרות אלפי משפחות, העצמת עמותות האר. 
מקומיות, והעלאת המודעות בחברה הישראלית למצוקה, לבעיית המחסור במזו� 

טו�  3,000 'ולתופעת העוני. במהל# שנת פעילות אחת מחלק ארגו� לתת למעלה מ
  מזו�.

הנזקקת בישראל.  תכנית סיוע לאוכלוסיית ניצולי השואה  – לתת סיוע לחיי!
התכנית מעניקה חבילת סיוע הוליסטית, מכבדת ומיידית לניצולי השואה הנוגעת 

בכל תחומי החיי", בדגש מיוחד על התאמת והנגשת הסיוע עד לבית הניצול. תמהיל 
זה של סיוע, מקל על חייה" של הניצולי" הסובלי" ממחסור, בדידות וחולי וחווי" 

  ."רגשות של ייאוש וחוסר אוני
מטרות 
  הפעילות

לערכי ההתנדבות והסולידריות החברתית,  קבוצות בני נוער הובלת 'נוער לתת
להקנות לנוער הישראלי ערכי" של ערבות הדדית ונתינה, לחנ# להתנדבות כדר# 

  חיי", לפתח מנהיגות ולעודד יזמות חברתית, למע� יצירת חברה צודקת וטובה יותר.
יית אי הביטחו� התזונתי בקרב משפחות ובודדי" צמצו" בע 'לתת ביטחו� תזונתי

החיי" בעוני, באמצעות הצלה, איסו( וחלוקת מזו�, תו# העצמת עמותות מקומיות 
והעלאת המודעות לבעיית המחסור במזו� והעוני בישראל. תרומות לנזקקי" בכל 

  .רחבי האר., באופ� שיוויוני
חיי" בכבוד, להקל את  סיוע לניצולי שואה נזקקי" לקיי" � לתת סיוע לחיי!

מצוקת", ולהעביר לה" מסר שה" לא לבד. זאת על ידי הפגנת אכפתיות, ערבות 
  הדדית, ודאגה פיסית למצב".

פע" בשבוע, לאור# שנת  16'14בגילאי  הדרכה של קבוצת בני נוער �נוער לתת   פירוט הפעילות
הלימודי" תשע"ז. ההדרכות מתבססות על מערכי פעילות מוכני" מחוברות הדרכה. 
בנוס(, ייצאו המדריכי" יחד ע" קבוצת", למספר התנדבויות בקהילה, ילוו פרויקט 

יוזמה חברתית שתבצע הקבוצה למע� הקהילה וישתתפו בסמינר העשרה במהל# 
#, מקבל ליווי מקצועי והנחייה אישית מצוות נוער לתת לכל אור# השנה. כל מדרי

  הדר#. 
מרוכזת בסופר  פעילותריכוז פעילות איסו- המזו� במבצעי!.  �לתת ביטחו� תזונתי

הקרוב למקו" המגורי" לקראת ראש השנה ופסח הכוללת גיוס, ניהול והדרכת 
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מתנדבי" פעילי" בסני( במהל# איסו( המזו�, אחריות על הלוגיסטיקה והציוד תו# 
 ניהול הקשר ע" צוות לתת ומנהל הסני( וכו'. 

מפגשי" קבועי"  ליווי חברתי שבועי בבית! של ניצולי שואה.  � לתת סיוע לחיי!
  תשע"ז.'ורציפי" אחת לשבוע לאור# כל השנה האקדמית

  יות פועלות בכל רחבי האר.שלושת התכנ  מקו! הפעילות
שעתיי" בשבוע (פעילות בשטח והכנה בבית), ביו" ושעה אשר מתאימי"  'נוער לתת  מועדי הפעילות

  למדרי# (לרוב בשעות אחה"צ). 
 60התנדבות במבצע איסו( המזו� המתקיי" בפסח בהיק( של  'לתת ביטחו� תזונתי

  משמרות ערב). 7'שעות (כולל מפגש תדרו#, וכ
  ביקור שבועי ב� שעתיי", ביו" ושעה אשר מתאימי" למתנדב. ' וע לחיי!לתת סי

 , ירד� גולדפינגר �ת מלגאי! ארציתהמעונייני! צריכי! ליצור קשר ע! רכז  הרשמה

yarden@latet.org.il 
על הסטודנט להעביר לדיק� הסטודנטי! את טופס לאחר אישור רכז הפרויקט, 
  ) חתו! ומלא לפני תקופת הייעוצי!.נספח ב'"בקשה רישו! לפרויקט" (

דרישות 
  מיוחדות

בהכשרת צוות בתחילת השתתפות  לחינו#/הדרכה/בני נוער.אוריינטציה  'נוער לתת
  השנה.

יכולת ניהול וארגו�. זמינות בשבועיי" הקודמי" למבצע  'לתת ביטחו� תזונתי
  ובמהלכו.

יכולת הקשבה, מחויבות וסבלנות. ידיעת השפה הרוסית נדרשת  ' לתת סיוע לחיי!
   יתרו�. –ויידיש 

  סטודנטי" 50   מכסה
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9.   
 ש! הפרויקט

  סודקות את תקרת הזכוכית 
 1110016�01 מספר הקורס

ש! 
העמותה/ארגו� 

 שות-

 כל ישראל חברי! (כי"ח)  
  hila.kiah@gmail.com 402/500שלוחה  �2566671�072 הילה לוי רכז הפעילות

רקע על 
 העמותה/ארגו�

'כל ישראל חברי"' הינו ארגו� חינוכי חברתי מוביל בישראל שמקורו בארגו� 
לקידו" חברה ערכית ושוויונית באמצעות  1860פועל מאז ''אליאנס' העולמי, אשר 

הוקמה בכדי לעזור לנערות ע"   סודקות את תקרת הזכוכית "תכנית "   חינו#.
סוציו   מגורי" בהקשר למצב  אזור  הסללה כפולה , נתוני פתיחה חלשי" יותר בגלל

 ,מדעי" כמו מקצועי מסלול לבחור אות� מעודדי" ובכלל כנשי" אי�   אקונומי
 כגברי מסורתי באופ� שנתפס

  מוחלשות לבחור במסלול מדעי: לאפשר לנערות מקבוצות מטרות הפעילות

  לפתח מצוינות בלימודי" בקרב המשתתפות.  •

  לפתוח צוהר לידע ולאופקי" חדשי".  •

  לחזק את הדימוי העצמי והאמו� העצמי של הנערות ביכולותיה�.  •

להעלות את מספר הבנות המסיימות בית ספר תיכו� ע" תעודת בגרות   •
 להמש# לימודיה�.'אשר תהווה מפתח   איכותית

בחט"ב   ע"פ מיפוי דינמי של תלמידות  יח"ל 4,5תגבורי" במתמטיקה ברמת  פירוט הפעילות
 ובתיכו� 

 בני ברק –, מקוה ישראל, פרדס כ. קרית גתקרית מלאכי, בת י", נתניה,  מקו! הפעילות

נק"ז בגי� היק(  2ל  בנוס-4  6002(הסטודנט יקבל מלגה של  'שעות 90סה"כ  מועדי הפעילות
  הפעילות המורחב).

(שני מפגשי" של שעות בשבוע  4  ,16:00'ל 13:30שעות הצהריי" בי� השעות 
  שעתיי" כל אחד)

דרישות קד! 
 לרישו!

המעונייני" צריכי" לשלוח מייל לרכזת המתנדבי" בעמותה ולמלא שאלו� אישי. 
    רק לאחר ראיו� אישי הסטודנט/ת יוכל להירש".

להעביר לדיק� הסטודנטי! את טופס  על הסטודנטשור רכז הפרויקט, אי לאחר
 .לפני תקופת הייעוצי! ) חתו! ומלאנספח ב'"בקשה רישו! לפרויקט" (

יחידות , גישה  5, 4מתמטיקה ברמת בידע . לאזור הפעילות להגיעוזמינות אפשרות  דרישות מיוחדות
  בצבא /שרות לאומילתלמידי", שרות 

 עמותה.מטע! רכז בפעילות מוצלחת תהווה בסיס למכתב המלצה 
  סטודנטי" 6 מכסה
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10.   
  בקהילה סטודנטי! עושי! שינוי�אג'יק  ש! הפרויקט

 1110005�01  מספר הקורס

ש! 
העמותה/ארגו� 

  אוהל המתנדבי! אג'יק     שות-

 n.org.il-atefk@a, 054'2345674 אבוקיע� עטא(  רכז הפעילות

רקע על 
  /ארגו�העמותה

מכו� הנגב. האוהל הוק" במטרה לחזק  'אוהל המתנדבי" הנו יחידה בתו# אג'יק
'אחריות קהילתית ואזרחות פעילה בחברה הערבית בישראל בכלל ובחברה הערבית

הבדואית בנגב בפרט, באמצעות פיתוח מערכת התנדבות ענפה מתו# הקהילה 
המקומית ולמענה. זאת, כדי לקד" שינוי חברתי ולסייע להעצמת הקהילה 

של החברה האזרחית בישראל. כיו", רוב הפעילות ולהתפתחותה כחלק בלתי נפרד 
  מתקיימת בחברה הערבית בנגב ובמקצתה בחברה היהודית בנגב.

מטרות 
  הפעילות

תרומה לקהילה בתחומי ההתמחות של הסטודנטי" דר# פעילות חברתית  '
 .בנסגרות פורמאליות ובלתי פורמאליות

  נשי".הקניית כלי" להדרכת תחומי ידע שוני" לילדי", הורי" ו '

הפעילות תתבצע באמצעות הסדנה הניידת של אג'יק בבתי ספר ובמתנ"סי" הישובי"   פירוט הפעילות
  המוכרי" והלא מוכרי". 

תכנית הכשרת באג'יק מכו� הנגב. במסגרת מחלקת הבריאות   :מדריכות בריאות •
מדריכות בריאות שיעבירו סדנאות לנשי" בנושא בריאות ומניעת תאונות בית 

 ילדי".בקרב 

. במסגרת המחלקה לגיל הר# באג'יק מכו� הנגב  :מדריכות אוריינות הורי! •
הסטודנטי" יעברו תהלי# הכשרה להדרכת הורי" בנושא שעת משפחה, הקניית 

  שפה מלי" ראשונות לילדי", משחקי" ואי# מספרי" סיפור לילד.

אג'יק במחלקה הכלכלית של  שיוקמובמסגרת מועדוני הנשי"  :הדרכת נשי! •
הסטודנטי"   25'16לפביתיות בגילאי אנשי" צעירות אנב התמקדותמכו� הנגב. 

יעבירו לה� שיעורי" בסיסיי" בשפה הערבית תו# שילוב של פעילות בלתי 
  פורמלית, הנשי".

  מגוריו או בסמו# לו.בישוב  לפעולפריסה גאוגרפית תאפשר לסטודנטי"   מקו! הפעילות

  שעות הדרכה  10ילות ו שעות פע 50  מועדי הפעילות

  במידת הצור# ייבחרו ימי" אחרי". –בימי" שישי או שבת 

דרישות 
  מיוחדות

שליטה בשפה הערבית, מיומנויות הנחיה והדרכה כלליות. תינת� עדיפות לסטודנטי" 
  הלומדי" הוראה לגיל הר#, חינו# מיוחד, מדעי" או מדעי החברה

  n.org.il-atefk@a: צריכי! לשלוח מייל ל !המעונייני  רישו!

  , ימי" ושעות פנויי".יישוב, פעילות מועדפתע":  פרטי התקשרות, רקע אישי קצר, 

להעביר לדיק� הסטודנטי! את טופס  על הסטודנטשור רכז הפרויקט, לאחר אי
  .לפני תקופת הייעוצי! תו! ומלא) חנספח ב'"בקשה רישו! לפרויקט" (

  סטודנטי" 40   מכסה
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ש! 
  הפרויקט

  דר#הורה �בטר!

  1110011�01  מספר הקורס

ש! 
העמותה/ארגו� 

  ארגו� 'בטר"' לבטיחות ילדי"  שות-

 liatvc@beterem.org 8190243'052ליאת ורד ח�:    רכז הפעילות

רקע על 
  /ארגו�העמותה

ע"י רופאי ילדי" בכירי" בישראל ובראש"  1995הוק" בשנת  ארגו� 'בטר"' (מלכ"ר)
    .פרופ' יהודה דנו�

ש" למטרה להפחית את היפגעות הילדי" בישראל כתוצאה מתאונות שנית� הארגו� 
 , בליעת גופי" זרי" ועוד.תכוויונפילות,  –היה למנוע 

' מגיפה ה� באר. וה� בעול" כולו וידוע כי כ יו" למימדיכמגיעי"  מימדי ההיפגעות

  ע.ומהמקרי" נית� היה למנ 95%  

   ' ילדי" לחדרי המיו� באר. עקב תאונות מסוג זה וכ 500'מגיעי" כ מידי יו!
 מתאשפזי". אי אפשר להישאר אדישי" למימדי" עצומי" אלה. בשנה 180,000

הארגו� הוכר על ידי ממשלת ישראל, כגו( הלאומי המוביל בתחומו וכיו" הוא מייצג 

  את הארגו� האירופאי.ה� ו Safe Kids Worldwide 'ה� את הארגו� העולמי

בתי  מסגרות חינוכיות, מרחב ציבורי,'הינה ברמת השטח (כגו� פעילות העמותה
  ברמת חקיקה וברמת מחקר. חולי" ועוד),

מטרות 
  ותהפעיל

לאחר לידה בנושא מניעת היפגעות ילדיה�, תו# מיד העלאת מודעות בקרב אימהות 
בסמסטר א' הפרויקט מיועד לאוכלוסייה  מיקוד בשנה הראשונה של חיי הילד.

  הערבית יורחב ובהמש#.

במחלקות היולדות בבית החולי" סורוקה למניעת מהמגזר הערבי הדרכת יולדות   פירוט הפעילות
יה�. ההדרכה מתבצעת בעזרת חומרי הדרכה: מדרש תמונה, חוברת היפגעות ילד

  לחלוקה ליולדת והדגמה על סלקל לחגירה נכונה של התינוק ברכב.

  מחלקות היולדות בבית החולי" סורוקה.  מקו! הפעילות

  גמיש.  מועדי הפעילות

דרישות 
  מיוחדות

 התהלי#שימו לב, . סורוקה החולי" בבית למתנדב מבוקר כניסה תהלי# לעבור יש
 את לעבור יצטר# לא שחוס� מי( בסיסיי" חיסוני"קבלת , מנטו בדיקת כולל

  .רפואי מידע סיכו" 'משפחה מרופא מכתב), הנדרשי" החיסוני"

הערבית  ו/או בשפה חיבור לתחו" בטיחות ילדי", יכולת הדרכה וכושר ביטוי 
  עברית

   liatvc@beterem.org  052'8190243ליאת ורד ח�:  יש לפנות ישירות ל  רישו!

להעביר לדיק� הסטודנטי! את טופס  על הסטודנט לאחר אישור רכז הפרויקט,
  .לפני תקופת הייעוצי! ) חתו! ומלאנספח ב'"בקשה רישו! לפרויקט" (

    

  סטודנטי" 13  מכסה
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הפרויקט ש!  טביעת אצבע 

הקורס מספר  1110025�01 

 ש!
 ארגו�/העמותה
 שות-

העמקת ההכרות האישית בתו# מרחב  ' טביעת אצבע 
 סטודנטיאלי בעל מרק" רב תרבותי

הפעילות רכז ,אפרת מצ'יקווהמנחת הפרויקט    

hevrati_dikan@achva.ac.il   רכזת הפרויקט רוני קוריאל

 על רקע
 העמותה/ארגו�

 הפרויקט פועל מטע" המכללה האקדמית אחוה בתמיכת המועצה להשכלה גבוהה.  

 מטרות
 הפעילות

לתת וליצור הזדמנויות ליצירת קשר אישי משמעותי בי� סטודנטי" יהודי" וערבי" 
 במכללה האקדמית אחוה בגישה חווייתית ומהנה

הפעילות פירוט סדנת הידברות ייחודית בי� סטודנטי" במכללה האקדמית אחוה, יהודי" וערבי"  
ועשירה של נתינה וקבלה בלי הגדרות ובלי הכללות והשמת  תחווייתיכאחד, סדנא 

דגש על טביעת האצבע האישית של כל אחד ואחת אשר תוביל לחיבור בי� 
 הסטודנטי" לא רק כדי לחיות זה לצד זה אלא ג" זה ע" זה .

בתכנית ייעשה שימוש בשפת האומנות כשפה אוניברסלית ופיתוח יכולות תקשורת 
של המשתתפי", הכנת מיצג שיכלול מיפוי קבוצתי אומנותי של הקבוצה וזאת לאחר 

היכרות אישית שוברת מוסכמות , בעזרת כלי" שיסיעו לסטודנטי" להיחש( 
 לאיכויות ויתרונות החברה הרב תרבותית.

יהיו זכאי" לנק"ז או למלגה (מותנית בתכנית הלימודי") המשתתפי" בסדנא 
 הבדיקה ואישור זכאות/מלגה יעשה ע"י דיק� הסטודנטי"

הפעילות מקו!   אקדמית אחוההבמכללה  

 5במתכונת של  15:00'12:00הפעילות תתקיי" בסמסטר א' בימי א' בי� השעות  מועד הפעילות
בכל המפגשי" היא חובה ומהווה תנאי מפגשי" והשתתפות בתערוכת סיו". הנוכחות 

מסר בהמש#.ילעבור את הפרויקט. מיקו" המפגשי" י  
  hevrati_dikan@ACHVA.AC.ILיש לפנות במייל לרכזת:  רישו!

להעביר  על הסטודנטשור רכז הפרויקט, לאחר אי יעשה מיו� ע"י צוות הקורס 
לפני  ) חתו! ומלאנספח ב'לדיק� הסטודנטי! את טופס "בקשה רישו! לפרויקט" (

  .תקופת הייעוצי!
תמורת  במקו! 4 1000סטודנט יכול להשתת- בפרויקט זה תמורת מלגה של **

  יש לציי� זאת מראש בטופס הבקשה לרישו" לפרויקט . נק"ז

 דרישות
 מיוחדות

נוכחות חובה בכל מפגשי הפרויקט ומטלות אישיות בתיאו" ע" המנחה מחו. לשעות 
  פתיחות, הקשבה, יכולת לייצר שיח, אחריות ויצרתיות הפרויקט. 

  סטודנטי" 32 מכסה
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  ש! הפרויקט
  חונכות אקדמית "סטודנט מלווה למידה" 

  1110021�01  מספר הקורס

ש! 
העמותה/ארגו� 

  שות-

  מרכז תמיכה לימודית דיק� הסטודנטי! המכללה האקדמית אחוה

  

 edna_z@achva.ac.ilמרכזת הסיוע הלימודי 'עדנה צפריר  רכז הפעילות

רקע על 
  העמותה/ארגו�

מעניק סיוע לימודי לסטודנטי" ע"  מרכז התמיכה של המכללה האקדמית אחוה

  לקות למידה או קשיי למידה המשתייכי" למגזרי" השוני". 

מטרות 
  הפעילות

ללמוד את החומר הנלמד  כיצד סיוע לסטודנטי" במיומנויות למידה ע" דגש על 

  /השיעור.

סטודנט משנה מתקדמת, בעל ניסיו� ויכולות גבוהות, ילווה סטודנט ע" קשיי  

יית הרגלי למידה, בחיזוק תחושת המסוגלות העצמית ובהגברת למידה בהקנ

  המוטיבציה. 

  ומפגשי הדרכה ע" היועצת לפי הצור#חונכות שעות הכוללות  60  פירוט הפעילות

  במכללה אקדמית אחוה או במקו" המתאי" ללמידה משותפת  מקו! הפעילות

  בתיאו" בי� החונ# והחני#  מועדי הפעילות

או במייל  8588295'08יש לפנות לעדנה צפריר יועצת ומרכזת הסיוע הלימודי טלפו�   רישו!

edna_z@achva.ac.il 

    .ולביקוש קבלה לפרויקט זה כפופה לתחומי סיוע נדרשי"
להעביר  על הסטודנטשור רכז הפרויקט, איו רק  לאחר איתור חונ# מתאי" לתשע"ו

לפני  ) חתו! ומלאנספח ב'לדיק� הסטודנטי! את טופס "בקשה רישו! לפרויקט" (
  .תקופת הייעוצי!

דרישות 
  מיוחדות

או בעלי ציוני" גבוהי" במקצועות  85סטודנטי" בעלי ממוצע ציוני" מצטבר מעל 
דוח חודשי ומפגש חודשי ע"  ספציפיי" נדרשי". עדיפות לבעלי ניסיו� בהדרכה. מילוי

  הרכזת.

  סטודנטי" 10  מכסה
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הפרויקט ש!  ניצני! ראשוני! 
הקורס מספר  1110017�01 

 ש!
 ארגו�/העמותה
אגודת ניצ� שות-  

הפעילות רכז  רונית ב� סימו�, מנהלת סני( אשדוד 

Ashdod@nitzan-israel.org.ilמייל   8544455'08טל'    

 על רקע
ארגו�/העמותה  

עמותת ניצ� הינה עמותה לילדי" ובוגרי" ליקויי למידה, הסתגלות ותפקוד. העמותה 

מובילה בתחו" לקויות הלמידה וחוגגת בימי" אלה יובל להיווסדה, אגודת ניצ� נותנת 

אבחו� בתחו! פעילותה: . ל רחבי האר.מענה מקצועי להורי", לילדי" ולאנשי מקצוע בכ

הוראה מתקנת ואסטרטגיות , דידקטי/פסיכולוגי/פסיכודידקטי/אבחוני בשלות לכיתה א'

בחלק  ועוד. , הכנה לבגרויות, טיפולי" רגשיי", הדרכות הורי"למידה לגילאי" שוני"

 מהסניפי" (לא באשדוד) קיימי" מועדוני" חברתיי" לבוגרי" ודיור מוג�. 

הפעילות תמטרו אשר מגיעי" ממשפחות מעוטות יכולת. ליקוי למידה מאובחני" כסיוע לימודי לילדי"  

. הפעילות תתקיי" סיוע  יהווה ג" תמיכה רגשית מעצ" קבלת עזרה ותשומת לב אישיתה

לומדי" במסגרת החינוכית הרגילה,  ילדי"מרבית ה במרכז ניצ� בשעות אחר הצהריי".

  .בסיוע של שעות שילוב, וחלק" הקט� לומד במסגרות של החינו# המיוחד

הפעילות פירוט וילווה אותו במהל# השנה. לקוי למידה הלומד במרכז ניצ�כל סטודנט ישוב. לתלמיד    

שכל ילד הסטודנט יקבל ליווי מקצועי במקו" והדרכה במהל# כל הפרויקט. אנו מאמיני" 

המקבל סיוע לימודי ותמיכה רגשית (עידוד/חיזוקי"/אמונה ביכולותיו/חיו# מחבק/אוז� 

.קשבת) יתקד" באופ� משמעותי, ביחס לעצמו  

הפעילות מקו! אשדוד.  , רובע ה',24אגודת ניצ�, רח' ברנר    

יש לשלוח פרטי"  israel.org.il-Ashdod@nitzanבמייל   מול מנהלת הסני(  רישו" רישו!
    אישיי" ופרטי התקשרות.

להעביר לדיק� הסטודנטי! את טופס "בקשה  על הסטודנטשור רכז הפרויקט, לאחר אי
  .פת הייעוצי!לפני תקו ) חתו! ומלאנספח ב'רישו! לפרויקט" (

מיוחדות דרישות  ונכונות רגישותנדרשת   , עדיפות לתחו" חינו# מיוחד. הסטודנטי" לכל פתוח הפרויקט 
 התמדה יכולת, ללמידה נכונות, הקשבה והכלה יכולת, טובי" אנוש יחסי, לזולת לתרו"

  .אישית ואחריות
  ממנהלת הסני-.פעילות מוצלחת תהווה בסיס למכתב המלצה 

סטודנטי" 15 מכסה  
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 ש! הפרויקט

  "אחוות המועדונית"

 סיוע לימודי במועדוניות הרווחה והחינו# בנס ציונה

 1110019�01 מספר הקורס
ש! 

העמותה/ארגו� 
 שות-

  המדור להתנדבותאג( הרווחה,  ' עיריית נס ציונה
(עמותה למע� מועדוניות  עמותת עלמ"ה(סיוע לימודי של מתנדבי"), פרויקט גמל"א

 הרווחה)
  ilanat@nzc.org.ilמ''מ מנהלת המדור להתנדבות דוא''ל  –אס( 'אילנה טורבסקי רכז הפעילות

  Yael.bn@nzc.org.ilמנהלת המדור להתנדבות דוא"ל    'יעל ב� נו� גובר, עו"ס

  nechama@nzc.org.ilדבות דוא''ל המדור להתנ –מרו" 'נחמה פלצמ�
רקע על 

 העמותה/ארגו�
גיוס מתנדבי" לסיוע לימודי  'הינו פרויקט התנדבותי ארצי, שמטרתו גמל"א

לתלמידי" מוחלשי", מת� כלי" (כמו סיוע לימודי, ליווי אישי ומודל לחיקוי) , שיפור   
וקידו" הישגיה" הלימודיי", העלאת הער# העצמי, טיפוח ההתערות בחברה והעזרה 

  עדוניות. במו ' ההדדית. הסיוע נית� באופ� פרטני/ קבוצתי
. 18:00המועדוניות פועלות כחמישה ימי" בשבוע, מסיו" שעות הלימודי" ועד השעה 

הילדי" זוכי" להגנה ומקבלי" תמיכה רגשית, חינוכית וטיפולית. במסגרת 
המועדונית הילדי" מקבלי" הזנה, סיוע בהכנת שיעורי בית, חוגי", פעילויות העשרה 

  ונבנית תכנית טיפול לכל ילד.
''לא האמנתי שבני המסוגר יפתח ויתקשר ע! אד! שלא  –של אמא לתלמיד  דבריה

ראה מימיו. המפגשי! ע! הסטודנט שינו אותו לחלוטי�, חל שיפור ניכר בלימודי!, 
יקט אי!. תודות ליוזמי  ומפעילי  פרובפתיחות לסביבה וההערכה העצמית עלתה פל

 ''אחוות המועדוניות'' עלו והצליחו''.
מטרות 
 לותהפעי

חברתית אשר מאפשרת לילדי"  במועדוניות לממש את הפוטנציאל 'חונכות לימודית
הגלו" בה". חונכות זו  תורמת לעצמאותו של הילד, להעצמת ביטחונו האישי 

 ולשיפור במיומנויות החברתיות והלימודיות 
  החונכות הינה עד סו( שנה"ל בבתי הספר, אחת לשבוע למש# שעתיי".  פירוט הפעילות

 חונכות אישית/ בקבוצות קטנות (בהתא" לצור#).
 הסיוע יינת� במועדוניות עצמ�  (עפ"י צור#) בנס ציונה מקו! הפעילות
 בשעות צהריי" לאחר בית הספר ובתיאו" ע" מקו" הפעילות. מועדי הפעילות

דרישות 
 מיוחדות

סטודנטי" מתחו" החינו#/ חינו# מיוחד/ הוראה מתקנת, בעלי נכונות לתרו" לזולת, 
 יכולת התמדה ואחריות אישית. 

המעונייני" צריכי" לשלוח מייל למנהלת המדור להתנדבות  ע" פרטי התקשרות   רישו!

yael.bn@nzc.org.il להעביר לדיק�  על הסטודנטרויקט, שור רכז הפלאחר אי
לפני  ) חתו! ומלאנספח ב'הסטודנטי! את טופס "בקשה רישו! לפרויקט" (

 .תקופת הייעוצי!

 סטודנטי" 15 מכסה
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ש! 
  مًعا	الواقع	نبنيי! יחד מציאות  \יוצרות – Gemini  הפרויקט

  1110013�01  מספר הקורס

ש! 
העמותה/ארגו� 

  שות-

    
רכזות 

  הפעילות
  fatmeh@reutsadaka.org  0502533310 'פאטמה חליוי

  irit@reutsadaka.org 0543515753 'עירית נעמ�

רקע על 
  /ארגו�העמותה

 סטודנטי" קבוצת ידי על 1983 ' ב נוסדה, יהודית ערבית שותפות, רעות'סדאקה
 תו#, טווח ארוכי ופלסטיני" יהודי" למפגשי פלטפורמה יוצרתו  וערבי" יהודי"
 ויצירת פלסטיני'הישראלי הקונפליקט בנושא הקיי" והשיח הנרטיבי" אתגור

 בקרב ועשייה דיאלוג תהליכי הוביל הארגו� והקמת מאז. חברתית למעורבות מסגרות
 הארגו� שצבר הרב הניסיו�. מנחי" של רבות עשרות והכשיר, וצעירי" נוער בני אלפי

  www.reutsadaka.org .באר. לשלו" חינו# של בתחו" מוביל לגור" אותו הופ#

מטרות 
  הפעילות

'יהודי" ויחסי הסכסו# בנושא וחברתי פוליטי, אזרחי דיו� של מרחב מקדמת התכנית
של סטודנטי" יהודי" וערבי"  אחריות ולקיחת חברתית מעורבות ג" כמו, ערבי"

  במכללה.

פירוט 
  הפעילות

 מיועד, ככזה, סולידריות מתו# שותפות שמקד" דיאלוג לאפשר בא הפרויקט
'אי וביניה" השוני" בנושאי" תפיסות ולהבי� להשמיע, לשמוע שרוצי" לסטודנטי"

 לאתגר בכדי אלטרנטיבי מידע יועבר פרויקטב. ערבי"'יהודי" ויחסי בישראל השוויו�
, הסכסו# מורכבות של יותר גדולה הבנה לקד" ובכדי ממוסדת וגזענות קדומות דעות

, כ� כמו. קבוצות בי� כוח ליחסי שקשורות חברתיות פני" בסוגיות ונעסוק השפעותיו
 בקרב ושותפות אמו� לבנות וחותר במכללה עשייה לבי� דיאלוג בי� משלב פרויקטה

 השנה במהל#, בנוס( ציבוריות פעילויות יצירת באמצעות, וערבי" יהודי" סטודנטי"

 י"סמינרל לשנייה אחת יחברומהאוניברסיטאות ומכללות שונות  Gemini קבוצות
  . משותפי"

מקו! 
  הפעילות

  מפגשי" ופרויקט חברתי במכללה, סמינר וסיורי" במקומות שוני" 

מועדי 
  הפעילות

 סיורי" ,סופשבוע יסמינר 2, שעות 2.5 של מפגשי" 12 כוללתו בנובמבר תחל התכנית
  במכללה משות( חברתי פרויקט הפקתו

 דרישות קד!
  לרישו!

  הרשמה לפרויקט ג'מיני במכללת אחוה בקישור להל�: דרש רישו! מוקד!ני

     . 3/11/15שתתקיי" בקבוצתית  ת מיו�ראיו� טלפוני וסדניבוצע 

להעביר לדיק� הסטודנטי! את טופס  הסטודנטעל שור רכז הפרויקט, לאחר אי
  חתו" ומלא לפני תקופת הייעוצי". ) נספח ב'"בקשה רישו! לפרויקט" (

 תמורת נק"ז במקו! 4 1500סטודנט יכול להשתת- בפרויקט זה תמורת מלגה של **
  יש לציי� זאת מראש בטופס הבקשה לרישו" לפרויקט .

דרישות 
  מיוחדות

, לשמוע שרוצי"יהודי" וערבי" כאחד ", י\ותל הסטודנטילהפרויקט מתאי" לכ
   .השני הצד את להבי�, להשמיע

  יהודי" וערבי" סטודנטי" 20  מכסה
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  הוותיק לאזרח אחווה  ש! הפרויקט

 1110031�01  מספר הקורס

ש! 
העמותה/ארגו� 

  שות-

  מתקדמי! וסיעוד בריאות שירותי מת�

  

  IL.COM-ADI@MATAN   עדי   הפעילותרכז 

רקע על 
  /ארגו�העמותה

 ע" דרכה את והחלה 1987-ב הוקמה מתקדמי" וסיעוד בריאות שירותי מת�
 הוותיקה החברה להיות אותה הובילו אשר גדול וחזו� קט� אחד סני(

 והרווחה הסיעוד ,הבריאות בתחו" שירותי" למת� בישראל והמנוסה

 .לקשישי"
 רק לא הוא ביותר הטוב הסעודי הטיפול שהענקת מאמיני" במת� אנו

 החברות לאחת "מת�" את שהופ# מה וזה שלנו הייעוד ג" אלא ,שלנו העבודה

  .בישראל המובילות

  .יחדב איכות זמ� '  השלישי הגיל בניע"  אישיתעבודה   מטרות הפעילות

יעבדו אישית ע" קשישי" הנמצאי"  ,מתאימי" ימצאו ראש הסטודנטי"  פירוט הפעילות
 הקשישי" אוכלוסיית .מת� חברת שמפעילה המוגני" הדיורי" במער#

 צמצו" חווה לאט ולאט ,בריאות ,תפקודית יכולת של רב �אובד ע" מתמודדת
 המרכזיי" הקשיי" אחד הנה הבדידות. בקהילה מעורבותו חברתיי" קשרי"

 שלנו הוותיקי" לאזרחי" להחזיר ,זו ונכותח מטרת, קשישי" מתמודדי" עימ"
  .שאינ" לבד  שירגישו ולדאוג שלנו לדור שנתנו ממה מעט

 של קבוע שבועי מפגש באמצעות בודדי" לקשישי" תסייעו החונכות סגרתמב
 ויצירת בקהילה חברתיי" "שירותי ע" והיכרות ליווי/החוצה יציאה/שיחה
 חשוב לנו שבמסגרת הפעילות הקשיש ירגיש שג" לו  . חברתית חיובית חוויה

  הרגשה שהוא לא לבד. ,, כמו כ�הצעיר הדור לנו לתרו" מה יש
 לבית כניסה בטר" סוציאלית מעובדת תמקצועי הדרכה יקבלוהסטודנטי" 

   .ההתנדבות לאור# צמוד וליווי הקשיש

רחובות,  –באר שבע, אופקי", נתיבות, קרית גת. מרכז  ":דרו  '  אזורי"  מקו! הפעילות
 הקשישי" של בבית" תתקיי" החונכות ראשו� לציו�, בת י", חולו�, יפו. 

  ובקהילה. מוג� דיורב  המתגוררי"

 של ליכולתו בהתא" מראש ומתוכנ� קבוע ז"בלו צ"אחה או/ו הבוקרשעות   מועדי הפעילות
  .הקשיש של ורצונו ולצרכיו הסטודנט

 התמדה ,יוזמה בעלי ,הקשבה יכולת  ,מצויני" אנוש יחסי בעלי סטודנטי"  דרישות מיוחדות
  .ואחריות

     IL.COM-ADI@MATAN ל מייל לשלוח מתבקשי" המעונייני" סטודנטי"  הרשמה

  .פנויי" ושעות ימי" ,יישוב ,קצר אישי רקע ,התקשרות פרטי יש לציי� :

  אישי. ראיו� ונתא" קשר עמכ" ניצור אנו

) נספח ב'יש להעביר לדיק� הסטודנטי! את טופס "בקשה רישו! לפרויקט" (
  חתו! ומלא.

  סטודנטי"  10  מכסה
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  חונכות טיפולית לילדי אומנה  ש! הפרויקט

 1110027�01  מספר הקורס

ש! 
העמותה/ארגו� 

  שות-

  עמותה לשירותי טיפול, שיקו" פסיכוסוציאלי ורווחה.  –מכו� "סאמיט "

  ופסיכותראפיסטית M.S.Wעו"ס  'שגית ב� ישי   רכז הפעילות

sagitben70@gmail.com5699739'052  

רקע על 
  /ארגו�העמותה

' שיקו" פסיכוולש" טיפול  1973בשנת  שהוקמה  עמותה הוא מכו� סאמיט

משרד  ובפיקוחהמכו� פועל בשיתו(  .בתו# הקהילה ולמבוגרי" מתבגרי"ל סוציאלי

 משרד הביטחו�ו המוסד לביטוח לאומי ,משרד הרווחה ,שיקו" סל במסגרת הבריאות

של משרד הרווחה, ג"  הפרטה , במסגרת תוכניתמפעיל מכו� סאמיט 2003מאז ינואר ו

 משפחות .הדרו"ו מחוזות ירושלי"בוקלט חירו"  משפחות אומנהלאת השירות 

 2008בשנת .פיגור שכלי וילדי" ע" נכות ילדי" ע" ,ילדי" בסיכו�בהאומנה מטפלות 

והמוסד  עיריית ירושלי" ע"מרכז הורי" למתבגרי" בשיתו( ג" החל המכו� להפעיל 

טיפול  הנות� מענה טיפולי באמצעות הדרכת הורי" אולביטוח לאומי, 

 .של מתבגרי" הורי"ל משפחתי
אשר הוצאו מחזקת הוריה" הביולוגיי"  18'0במסגרת האומנה מטופלי" ילדי" בגילאי 

בהסכמה או בצו בית משפט. משפחת האומנה תורמת, להתפתחות" הפיזית, הרגשית 
מהווה פתרו� זמני אופטימלי  מתו# מחשבה שמבנה של משפחהוהחינוכית של הילדי". 

די" בסיכו�, זאת לאור חיוניותו הרבה של תא משפחתי בריא להתפתחותו התקינה ליל
של הילד. שילוב ילד במשפחת אומנה מאפשר לו לשמור על חוויית הגדילה וההתפתחות 
בתו# משפחה בעלת מודלי" הוריי" תקיני", ולהמשי# בלימודיו ובקשריו החברתיי". 

רצוי, מתפקידה של משפחת האומנה במקביל לכ#, ולצד הקניית המודל המשפחתי ה
לשמור על קשר מתאי" ע" הורי הילד, להקל עליו לגבש את זהותו ולהכי� את חזרתו 

הוק" המרכז הטיפולי של האומנה שנות� מענה טיפולי רחב ה�  2012. בשנת להוריו
  באופ� פרטני וה� באמצעות חונכות טיפולית ע"פ צורכי הילד. 

מטרות 
  הפעילות

 ליצירת קשר חוויתי ומשמעותי עבור הילד והסטודנט.מודל  '

 במסגרת הקשר הענקת הזדמנות לילד להיתר" ממרחב מעצי" ועוט(. '

  מת� הזדמנות לסטודנט להיות חלק ממיז" חברתי, מעשיר ומתמיר. '

מציע אפשרות לחונכות טיפולית המתנהלת בביתו של הילד, ולהדרכה   מכו� סאמיט  פירוט הפעילות
  וליווי מקצועי ע"י צוות העמותה

  מדובר במפגש שמטרתו ליצור קשר ע" הילד באמצעות משחק וחוויה.

שעות יוכרו כנק"ז (בהתא" לתכנית  30/60שעות,  90היק( הפעילות השנתית כ
  שעות. �90 לבצע פחות מלא נית� הלימודי") ויתרת השעות בהתנדבות. 

בקרית מלאכי, המפגשי" ע" הילד בביתו בהתא" לאזור  –הדרכה קבוצתית לחונכי"  מקו! הפעילות
  מגוריו. 

  מפגש שבועי, ב� שעתיי", ביו" ושעה קבועי" ע" הילד, בתיאו" ע" המשפחה.   מועדי הפעילות
  ומפגש קבוע ב� שעה וחצי פע" בשבועיי" להדרכה הקבוצתית.

דרישות 
  מיוחדות

  מסיימי שנה א' ואיל#.  לפסיכולוגיהסטודנטי" בתכנית 
  .מהצוות המקצועיפעילות מוצלחת תהווה בסיס למכתב המלצה 

  sagitben70@gmail.com: צריכי! לשלוח מייל ל !המעונייני  הרשמה
הסטודנטי! את טופס "בקשה רישו!  יש להעביר לדיק� .בצירו( קורות חיי"

  .) חתו! ומלאנספח ב'לפרויקט" (

  סטודנטי" לכל מנחה.  6עד   מכסה
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הפרויקט ש!  קס! הקשישי!  

הקורס מספר  1110032�01  

 ש!
 ארגו�/העמותה
 שות-

 מטב

 
הפעילות רכז  08'8501270 kmalachi@matav.org.il  נועה אלו� גולד  

 על רקע
ארגו�/העמותה  

כעמותה ללא כוונת רווח.  ע"י עובדי" סוציאלי" 1958דה בשנת עמותת מטב נוס
מתמחה במת� ופיתוח שירותי" לקשישי", שרותי סיעוד ושירותי"  העמותה

פועלת הקמתה, מאז  .ת שירות ברחבי האר.נקודו 50פרוסה ב  בתחו" הרווחה,
עית התורמת לייחודיות העמותה מטב על פי מערכת ערכי" חברתית ומקצו

אנו פועלי" בשיתו( פעולה ע" שרותי הרווחה,  ולהיותה הארגו� המוביל בתחומה. 
ביטוח לאומי, קר� לנפגעי שואה בישראל, עמותת עמדא , המשרד לאזרחי" 

 ותיקי", אשל ועוד.
מטב שואפת להיות גור" מעורב, משמעותי ומשפיע בקהילה בה היא פועלת 

  ובחברה הישראלית. 
 חזו� מטב

   הינ! הערכי! המובילי! בפעילות עמותת מטב. כבוד האד!, מקצועיות ויושרה 
 תחזו� העמותה הוא שיפור איכות חייה! של הקשישי! בטיפולה, פיתוח מסגרו 

ת הקשיש בסביבתו הטבעית, תו# מחויבות אשר יאפשרו זקנה מוצלחת והשארו
 לכבוד ומת� יחס אישי לזק� ומשפחתו.

הפעילות מטרות שיפור  ושימור יכולת התקשורת והקוגניציה אצל  הקשישי" באמצעי" שוני",  
 יצירת תחומי עני� משותפי" והפגת הבדידות אצל קשישי" עצמאיי" וצלולי".

הפעילות פירוט הכוללת פעילויות בתחו" התקשורת, העלאת זיכרונות,  'הפעלת ערכת ק.ס." 
 הפעלה פיסית, חידוד מיומנויות באמצעות משחק ועוד.

ומועדי   מקו!
 הפעילות

בתי הקשישי" באזור קרית מלאכי, מושבי" וקיבוצי" במועצות אזוריות  באר 
 טוביה, יואב ונחל שורק.

 מועדי הפעילות גמישי".

להעביר לדיק� הסטודנטי! את טופס  על הסטודנטשור רכז הפרויקט, לאחר אי רישו!
 "בקשה רישו! לפרויקט" (נספח ב') חתו! ומלא לפני תקופת הייעוצי!. 

מיוחדות דרישות ראיו אישי ע" רכזת הפעילות . מיומנות ביצירת קשר בי� אישי, סבלנות, אמפטיה,  
ברי שפות שונות. אחריות. מתאי" ג" לדו  

 ליווי והדרכה יינתנו לאור# תקופת הפעילות.  

סטודנטי" 5 מכסה  
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  אחווה בפסגה  ש! הפרויקט
  1110034�01  מספר הקורס

ש! העמותה/ארגו� 
  שות-

  חינו# לפסגות 
03', טלפו� oritm@e4e.org.ilאורית מרש, אחראית תחו" סטודנטי", מייל   רכז הפעילות

6013617  
רקע על 
  /ארגו�העמותה

עמותת 'חינו# לפסגות' חותרת לצמצו" הפערי" החברתיי" בישראל ע"י יצירת 
שוויו� הזדמנויות לילדי" ונוער בעלי פוטנציאל למצוינות, החיי" בפריפריה 

 15 'ה הוקמה על ידי קבוצת סטודנטי" לפני כהחברתית והגיאוגרפית. העמות
שנה אשר הקדישו פעילות" להעשרת עולמ" של הילדי", פיתוח תחושת 

מסוגלות אישית וביטחו� עצמי אישי וקבוצתי ולהוביל אות" למימוש עצמי 
  ולהצלחה אקדמית.

(ובכלל זה כלי" עמותהה לדיי כלל קדמיתא הצלחהל כלי"� מת •  מטרות הפעילות
  לימודיי", תודעתיי", חברתיי" ורגשיי").

  הקניית ידע עול" והרחבת אופקי". •

  קידו" השתלבות חברתית בונה ותורמת. •

  הפיכת החינו# לער# וההשכלה ליעד. •
מסלול התנדבות מרגש ומתגמל במיוחד מחכה לכ" בעמותת "חינו#  ,סטודנטי"  פירוט הפעילות

פריפריה ולעזור לה" להצטיי� כא� תוכלו לקד" ילדי" מוכשרי" מה לפסגות"!
 להשתלב בחברה, להצליח בכל תחומי החיי" ולהגשי" חלומות. בלימודי",

התכנית מותאמת אישית לכל סטודנט . התנסות מקצועית לצבירת ניסיו� 
 בתחו" הלימודי" הרלוונטי.

 , סדנאות, טיולי" וחוגי העשרהחברתית'הדרכת פעילות חינוכית ◄

 בקבוצות קטנותמת� שיעורי" פרטיי"  ◄

 העצמה פעילותליווי פרויקטי" למע� הקהילה ו ◄

 אפשרות לשעות נוספות ופעילות קי. בשכר! ◄

אפשרות למסלול עתודה ניהולית ואפשרות להתפתחות מקצועית  ◄
 בעמותה

  
  רמלה, לוד, ב"ש, שדרות  מקו! הפעילות
  ימי" א,ב,ד,ה (סטודנט פעיל אחת לשבוע)  מועדי הפעילות

או בקישור  www.e4e.org.ilנית� לעיי� באתר העמותה:   רישו!

http://e4e.tandemwise.com/join_us ,על שור רכז הפרויקט, לאחר אי
ט" להעביר לדיק� הסטודנטי! את טופס "בקשה רישו! לפרויק הסטודנט

 .לפני תקופת הייעוצי! ) חתו! ומלאנספח ב'(
    דרישות מיוחדות

  סטודנטי" 10  מכסה
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ש! 
  הפרויקט

  באחוה נאמני איכות הסביבה

  

  1110023�01  מספר הקורס

ש! 
העמותה/ארגו� 

  שות-

                                       

    

   אחוה ואיכות הסביבה                                                

   רכזת חברתית דיק� הסטודנטי" 'רוני קוריאל  רכז הפעילות

  2248579'072, טלפו�: hevrati_dikan@achva.ac.il: דוא"ל

רקע על 
  /ארגו�העמותה

ת הוכרה המכללה האקדמית אחוה כקמפוס ירוק. המכללה פועל 2007בשנת 
בהתמדה על מנת לקד" נושאי" שנוגעי" באיכות הסביבה ובהגברת המודעות 

  לאיכות הסביבה בקרב סטודנטי" ועובדי" כאחד.

מטרות 
  הפעילות

ומודעות לקיימות ואיכות סביבה.  הגברת הקשר הישיר בי� הסטודנט להכרה
אוכלוסיית  והנחלת תרבות של איכות הסביבה בקרבבאמצעות כ#, הגברה 

  המכללה, סגל מנהלי אקדמי סטודנטי" ואנשי" נוספי".

הפעילות תתקיי" במסגרת המכללה ומחוצה לה, במידת הצור#, והיא תכלול   פירוט הפעילות
  פעילות במס' מישורי":

"פעילות שטח" לפיקוח והגברת המודעות לאיכות הסביבה בקרב אנשי  •
  המכללה. 

 פעמי" בחודש 2'1איכות הסביבה  השתתפות בישיבות של ועדת היגוי •

סיוע בפעילויות ואירועי" של איכות הסביבה המתקיימי" במסגרת  •
 המכללה (הפנינג, פעילויות שיא, ימי עיו�)

 התלוות לרכזת הממונה על קמפוס ירוק וסיוע בעת הצור#. •

   דיווח מפגעי" בסביבת מכללה באמצעות דוח ידני. •

  מכללת אחוה וסביבתה  מקו! הפעילות

  כל סטודנט יחויב בהדרכה לקראת הפעילות בפרויקט.  מועדי הפעילות

  שעות במסגרת הפרויקט. 60הסטודנט ימלא 

   hevrati_dikan@achva.ac.ilמייל: ב רכזתיש לפנות ישירות ל  רישו!

יש להעביר לדיק� הסטודנטי! את טופס "בקשה , לאחר אישור רכז הפרויקט
  ) חתו! ומלא.נספח ב'רישו! לפרויקט" (

דרישות 
  מיוחדות

אהבה ומסירות לתחו" של איכות הסביבה, יצירתיות, פתיחות מחשבה, יזמות, 
  יכולת התבטאות בכתב וניסוח ברמה גבוה. 

  סטודנטי" 4עד   מכסה
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  חונכי! במרכזי למידה�שער שוויו�  הפרויקט ש!

  1110014�01  הקורס מספר

 ארגו�/העמותה ש!
  שות-

   ' שער שוויו� 

  uri@league.org.ilסמנכ"ל העמותה  –אורי שח"   הפעילות רכז

                                              shfela@legue.org.il  
 על רקע

  ארגו�/העמותה
ו'  –בתכנית זו מקימי" קבוצות כדורגל בבתי ספר יסודיי" לילדי" בכיתות ה' 

  פעמי" 4ילדי" בממוצע, נפגשת  15'). הקבוצה, המונה כ12'10(גילאי 
בשבוע במש# שנתיי" של פעילות, כאשר פעמיי" בשבוע נפגשי" הילדי" ע" מאמ� 

  " נפגשי" ע" חונכיהכדורגל המוסמ# לאימו� מקצועי ופעמיי
הקבוצה למרכז למידה בו זוכי" לסיוע בשיעורי הבית ובהכנה למבחני", וכ� 

  לפעילויות חינוכיות להקניית ערכי". פע" בחודש מתקיי" בכל מחוז
טורניר גדול וחגיגי אליו מגיעות כלל קבוצות האזור ולקראתו הציפייה של הילדי" 

  גדולה מאד.

 www.league.org.il–פרטי" נוספי" באתר העמותה 

ספורטיבית, אחר בית ספרית לילדי", על מנת  –חברתית  –הקניית מסגרת חינוכית   הפעילות טרותמ
למנוע שוטטות ברחובות, שיפור בלימודי" והקניית ערכי" חשובי" כמו סובלנות, 

  קבלת השונה, כבוד הדדי, עבודת צוות ועוד.

הפעילות היא שנתית (נובמבר עד סו( יוני) ונדרשי" להגיע למרכז למידה   הפעילות פירוט
פע"/פעמיי" בשבוע באופ� קבוע (תלוי בקבוצה ובשעות הפעילות), העברת מרכזי 

ו', עזרה בשיעורי בית,עזרה לימודית למתקשי" 'תלמידי" בכיתות ה' 15'למידה לכ
  עבודה)והעברת פעילויות חברתיות (ישנו מאגר פעילויות ודפי 

לוד (בתי ספר אל ראזי, אל מנאר, מעפילי", נע" נריה, לוי אשכול, הראל (שתי   הפעילות מקו!
 קבוצות), רמלה (ביה"ס ב� צבי) רחובות (ביה"ס סיני, יבניאלי) 

  
 –לאחר שעות הלימודי", משתנה מקבוצה לקבוצה, בהתאד" לזמינות החונכי"   הפעילות מועדי

  גמיש

מקדי" לסמנכ"ל העמותה, תיאו" מרכז למידה מתאי" מבחינת ימי" שליחת מייל   רישו!
יש להעביר , לאחר אישור רכז הפרויקט ושעות פעילות, פגישה ע" מנהלת המחוז.

  ) חתו! ומלא.נספח ב'לדיק� הסטודנטי! את טופס "בקשה רישו! לפרויקט" (
היא ע" ילדי" רגישי" ולא כדאי שיהיו הרבה שינויי"  אחריות ועקביות. העבודה  מיוחדות דרישות

  (אי� צור# בידע מקדי! בכדורגל!) בחונכי" עצמ" ובימי הפעילות.

  סטודנטי"  10  מכסה
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  ש! הפרויקט
  אחוה בי� המדע לנוער 

  1110004�01  מספר הקורס

ש! 
העמותה/ארגו� 

  שות-

  במכללה האקדמית אחוה המחלקה למדעי החיי"
  

    

   jaimsivan@gmail.com דר' חיי" סיו�   רכז הפעילות

  דר' אבי רוזנשטראו# 

רקע על 
  העמותה/ארגו�

מכשירי" את הסטודנט לתחו" היישומי, המכשיר  המחלקה למדעי החיי"

 'טכנולוגי", מעבדות רפואיות והתעשייה הכימית 'להשתלבות במפעלי" הביו

ביולוגית, השתלבות בתפקידי מחקר והדרכה בתחומי" שוני" כגו� חברות 

תרופות, חברות פרמצבטיות, חברות ביוטכנולוגיות מובילות, מעבדות מחקר 

בבתי חולי", מוסדות מחקר פרטיי" וגופי" העוסקי" בהדרכה בתחומי 

  .המדעי"

מטרות 
  הפעילות

וקהילתית וחיזוק הקשר  חברתית המודעות לאוריינטציה  הגברת .1
  והיחסי" בי� המכללה לסביבתה.

סטודנטי" בעלי ידע אקדמי בסיסי התנסות בהדרכה והעברת מידע מ .2
  .לדור העתיד

  יחידת הוראה (מער# שיעור) בנושאי":בניית   פירוט הפעילות

 בוטניקה •

 מיקרוביולוגיה •

 ביוכימיה •

 ביולוגיה של התא •

 זואולוגיה •

 בסמסטר א'לצור# בניית יחידת ההוראה תתבצע בזוגות ובליווי רכזי הפרויקט 
אחת לשבוע. העברת יחידות ההוראה בבתי הספר השוני" בקרבת המכללה 

והשיבו. יעשה לפי החלטת הרכז וצרכי בסמסטר ב' יתבצעו ע"י הסטודנטי" 
  בית הספר.

  במכללה ובבתי ספר בקרבתה.  מקו! הפעילות

  בהתא" להחלטת רכז בתיאו" מול הסטודנט ובית הספר.  ותמועדי הפעיל

קבלה לפרויקט זה  jaimsivan@gmail.comיש לפנות דר' חי" סיו� במייל   הרשמה

, יש להעביר מותנית בראיו� אישי ע" הסטודנט, רק לאחר אישור רכז הפרויקט
) חתו! נספח ב'"בקשה רישו! לפרויקט" (לדיק� הסטודנטי! את טופס 

  ומלא.

דרישות 
  מיוחדות

  סטודנטי" בעלי כושר הבעה ומיומנויות עמידה מול קהל ורקע בהדרכה.  

  סטודנטי". 8  מכסה
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  נאמני נגישות באחוה  ש! הפרויקט

  1110006�01  מספר הקורס

ש! 
העמותה/ארגו� 

  שות-

  המכללה האקדמית אחוה, דיק� סטודנטי" מרכז תמיכה ונגישות

   

  . יועצת, מרכזת הסיוע הלימודיעדנה צפריר,   רכז הפעילות

  .08'8588095טלפו�: tmicha_limudit@achva.ac.il מייל: 

  תמרי גלעד יקונט, רכזת נגישות.

  08'8588171טלפו�:    negishut@achva.ac.ilמייל: 

רקע על 
  /ארגו�העמותה

למימוש הזכות להשכלה גבוהה  תהמכללה האקדמית אחוה  דוגלת בשוויו� הזדמנויו
  ואפשרות להשתלב בשוק התעסוקה לכלל הסטודנטי" 

מטרות 
  הפעילות

מרכז תמיכה ונגישות אקדמית  מקד" פעילות של מעורבות דיק� הסטודנטי" הכולל 
חברתית בתחומי הקהילה במטרה לשנות  עמדות שליליות  כלפי אנשי" ע" מוגבלות 

  ולהגביר את המודעות לנושא הנגישות .

הסטודנטי" יחולקו לצוותי פעולה, יוכשרו ויודרכו מקצועית ע"י צוות מרכז   פירוט הפעילות
של דיק� הסטודנטי". כל צוות יתמקד באחד מתחומי הפעילות התמיכה והנגישות 

  הבאי":

  הכרות ע" אנשי" ע" מוגבלות ושבירת "תקרת הזכוכית". •

 יצירת מודעות לער# השוויו� ועיצוב אוניברסאלי  •

 חוקי" ותקנות, מהי נגישות ומשמעותה לאד" ע" מוגבלות. •

  מצב נגישות בישראל, מודעות סביבתית ( סקרי") •

הפעילות תתקיי" בתי ספר יסודיי" ותיכוניי" באזור. וכ� בקמפוס המכללה במספר   עילותמקו! הפ
מוקדי": קידו" תא נגישות לסטודנטי", יו" שיא בבתי הספר ובמכללה , הדרכה 

  בכיתות והכנת פליירי" בנושא נגישות .

ת פעילות בתו# שעו 20  'שעות פעילות בבית הספר, וכ 20  'כל סטודנט חייב ב כ  מועדי הפעילות
שעות להדרכה ולמידה ע"י הצוות המקצועי של המרכז  20הקמפוס . ובנוס( 

התמיכה והנגישות של דיק� הסטודנטי". הדרכה זו תכלול את שעות ההכנה לקראת 
הפעילויות שיידרשו מהסטודנטי" (מצגות, הרצאות, סדנאות). הפעילות תתקיי" 

  בימי" גמישי" בשעות הבוקר ואח"צ.

  יש לפנות ישירות:  רישו!

  tmicha_limudit@achva.ac.ilעדנה צפריר יועצת  מייל:  

   negishut@achva.ac.ilתמרי גלעד יקונט רכזת נגישות  מייל: 
דנטי" את טופס "בקשת רישו" להשלמת הרישו", יש להעביר לדיק� הסטו

  לפרויקט" ( נספח ב') חתו" ומלא.

דרישות 
  מיוחדות

  מיומנויות עמידה מול קהל והדרכה, רגישות חברתית ו"ראש גדול "

  סטודנטי" 10  מכסה
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25.   

הפרויקט ש!  אחוה למע� דיור מוג� בחצור  

הקורס מספר  1110007�01  

 ש!
 ארגו�/העמותה
 שות-

  

הפעילות רכז     050'4679431טלפו�   revaha@hatzor.org.il ' זהבה גביש 

 על רקע
ארגו�/העמותה  

שני"  15בית ההחלמה של הקבו. הינו מבנה של שתי קומות אשר הוק" לפני כ

  במטרה לתת מענה לחברי הקבו. והוריה". 

קומה תחתונה לחברי" סיעודיי" וקומה עליונה  כמשפחתו� לחברי" עצמאיי" 

הזקוקי" לעזרה ואינ" יכולי" לקבלה בחדר" ולחברי" אחרי אשפוז הזקוקי" 

  לתקופת החלמה אחרי האשפוז. 

מעת לעת בוצעה התאמה לבית. לפני וע" השני" בהתא" לצורכי החברי" 

בית הל# וירד ומספר השוהי" כשלוש שני" כאשר מספר החברי" השוהי" ב

  ביצענו התאמה והבית כולו הושכר לעמל סיעודית. ,מהסביבה גדל

הצטמצ" מאוד |(קומה עליונה) בחלו( שנה נוספת מספר החברי" במשפחתו� 

במקביל השתנתה  המגמה (הקבו. הופרט) והל# וגדל מספר החברי" שהעדיפו ו

  שאר בבית ולהביא עובד זר.ילה

של  ידותלחמש  יח ' המשפחתו�  –הוסבה הקומה העליונה  כהתאמה למגמה זו

   דיור מוג�.

הפעילות תמטר  הפגת בדידות אצל קשישי" 

הפעילות פירוט הגעה לבית הקשיש למש# כשעתיי". למטרת: שיחה, לימוד מחשב, טיול רגלי,  

משחקי שולח� (כגו�: משחק קלפי", דומינו...) וכל דבר אחר המתאי" לשני 

 הצדדי". 

תהפעילו מקו!  קבו. חצור 

בבית  19:00'17:00הפעילות מתקיימת בשעות אחר הצהריי" בי� השעות  מקו! הפעילות

 הקשיש.

  או   revaha@hatzor.org.ilלראיו� יש לפנות לזהבה במייל  רישו!

על שור רכז הפרויקט, איו ראיו� תיאו" ציפיות לאחר. 4679431'050בטלפו� 

להעביר לדיק� הסטודנטי! את טופס "בקשה רישו! לפרויקט"  הסטודנט

   .לפני תקופת הייעוצי! ) חתו! ומלאנספח ב'(

מיוחדות דרישות סטודנטי" בעלי מיומנות ביצירת קשר בי� אישי, סבלנות, אמפטיה, אחריות  

 והתמדה. 
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26.   
  

  
  

  ה\לתת הזדמנות לכל נער �בוגראח   הפרויקט ש!

 1110008�01  הקורס מספר

 ש!
 ארגו�/העמותה
  שות-

  כפר הנוער קדמה

  

  

  

  

  , רכזת מרכזייה חינוכית3387987'053 'נטע אבוחצירא  הפעילות רכז

 על רקע
  ארגו�/העמותה

כפר הנוער קדמה מסייע לבני נוער בסיכו� גבוה לצאת לדר# חדשה בחיי". בכפר פנימייה, 

וה"  18 '13בית ספר, צוות טיפולי, חוות סוסי" ומשק חקלאי. בני נוער בכפר בגילאי 

  מגיעי" לעשות שינוי בחיי" ולקבל הזדמנות חדשה. 

ה תכנית אישית \. לכל נערכפר הנוער קדמה הינו סביבת חיי" חינוכית טיפולית מקצועית

  ה. \ייחודית במטרתה יצירת תמונת עתיד טובה לכל נער

טיפולית משותפת, תו# שילוב של המשפחות  'הכפר עובד באמצעות שפה חינוכית

 והקהילות. 

סיוע  יהווה ג" תמיכה רגשית מעצ" קבלת .  ה16' 13לחניכי הכפר בגילאי סיוע לימודי   הפעילות מטרות

   . הפעילות תתקיי" בכפר הנוער קדמה לאור# שעות היו".לב אישית עזרה ותשומת

  במהל# השנה. לחני#כל סטודנט ישוב.   הפעילות פירוט

הסטודנט יקבל ליווי מקצועי במקו" והדרכה במהל# כל הפרויקט. אנו מאמיני" שכל ילד 

מחבק/אוז� המקבל סיוע לימודי ותמיכה רגשית (עידוד/חיזוקי"/אמונה ביכולותיו/חיו# 

  קשבת) יתקד" באופ� משמעותי, ביחס לעצמו

   דק' נסיעה דרומית לצומת קסטינה) 5כפר הנוער קדמה (  הפעילות מקו!

קורות חיי" ופרטי יש לשלוח   neta@kedmateam.comמול מנהלת הסני(  במייל   רישו"  רישו!

להעביר לדיק� הסטודנטי! את  על הסטודנטשור רכז הפרויקט, לאחר אי  .התקשרות

  .לפני תקופת הייעוצי! ) חתו! ומלאנספח ב'טופס "בקשה רישו! לפרויקט" (

 ונכונות רגישותנדרשת   , עדיפות לתחו" חינו# מיוחד. הסטודנטי" לכל פתוח הפרויקט  מיוחדות דרישות

 התמדה יכולת, ללמידה נכונות, הקשבה והכלה יכולת, טובי" אנוש יחסי, לזולת לתרו"

  .אישית ואחריות

  סטודנטי" 10 עד  מכסה
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27.   
  
  חונכי! בבית אפל�אחוה בכפר  הפרויקט ש!

  1110009�01    הקורס מספר

 ש!
 ארגו�/העמותה
  שות-

       יבנה ג�" אפל בית" פנימיית                                                  

 osiot.gan-yavne@mishan.co.il   ס"עו רכזת 'זק שרו�  הפעילות רכז

 על רקע
  ארגו�/העמותה

 ובני ילדי" 200 כ מתחנכי" ,"משע�" לרשת השייכת יבנה בג�" אפל בית" בפנימיית

 קשות סוציאליות בעיות עקב הרווחה שירותי י"ע למסגרת שהופנו ,בסיכו� נוער

  . ובסביבה יבנה בג� החינו# במסגרות מתחנכי" הילדי". במשפחה ומורכבות

 חניכי" ע" פרטני אישי קשר ויצירת הפנימייה חניכי של לימודיות מיומנויות שיפור  הפעילות מטרות

  .מהפנימייה

 שה" ג" מה ,לפנימייה הגעת" טר" צברו אותו לימודי פער הפנימייה מחניכי לחלק  הפעילות פירוט

, עבודות הפקת כולל הלימודיות במטלות לעמוד מנת על משאבי" למגוו� זקוקי"

 מנת על אישית לחונכות זקוקי" מהחניכי" חלק בנוס(. ב"וכיו חומר חיפוש, עריכה

  :סיוע נושאי להל�. משמעותי מבוגר ע" משמעותי קשר לקד"

  .צ"אחה בשעות והפעלתו למידה מרכז הקמת •

 .והתיכו� ב"חטה לחניכי בלימודי" סיוע •

  .הפנימייה לחניכי אישית חונכות •

  יבנה ג�, 2 השיטה רחוב, יבנה בג�" אפל בית" פנימיית  הפעילות מקו!

 קבוע ביו" ,לשבוע אחת ער#יות שנתית הינה מהתחומי" אחד בכל בפנימייה הפעילות  הפעילות מועדי

  .בלבד צ"אחה בשעות ,שעתיי" למש#

  לשמוע על הפרויקט, יודיעו לשרו� הרכזת במייל המעונייני"סטודנטי"   רישו!

osiot.gan-yavne@mishan.co.il שני  ביו" בפנימייה וחשיפה היכרות למפגש יגיעו 

באחריות . אישי לראיו� ויוזמנו שאלו� ימלאו המעונייני" ,המפגש לאחר .1.8.16

נספח ט" (להעביר לדיק� הסטודנטי! את טופס "בקשה רישו! לפרויק הסטודנט 

  .לפני תקופת הייעוצי! ) חתו! ומלאב'

 אישית אחריות, התמדה יכולת, נוער ובני לילדי" לתרו" נכונות בעלי סטודנטי"  מיוחדות דרישות

  .הפנימייה מצוות המלצה למכתב בסיס תהווה מוצלחת פעילות. וסבלנות

  סטודנטי" 10  מכסה
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  נספח ב'

  זתמורת נק"ז תשע" פרויקט חברתי �רישו!לטופס בקשה 
  

  _תעודת זהות: ___________________ ________________ש" הסטודנט:__
  
  ___________שנה: ______ מספר טלפו�: __ __כנית לימודי": __________ת
  

לאחר עיו� בחוברת הפרויקטי" וקריאת נוהל קורסי מעורבות חברתית תמורת נק"ז 
  , אני מבקש להירש" לקורס: זלשנת הלימודי" תשע"

  
____________________________       _____________________________  
  (כפי שמצוי� בחוברת פרויקטי")                                            מספר הפרויקט/קורס הפרויקט ש"                 

אני מאשר שהבנתי את הנוהל, ששוחחתי ע" רכז הפרויקט וקיבלתי את המידע הנדרש, 
  הבנתי את דרישות הפעילות בפרויקט זה והסכמתי לה".

  
  הסטודנט: _________________________ תארי#: ___________________________    חתימת

במשרד  פרויקטי! חברתיי!את טופס הבקשה חתו! באופ� מלא ג! על ידי רכז/ת הפרויקט, יש להעביר לרכזת  •
  .לפני תו! תקופת הייעוצי! של#הדיק� 

  טפסי בקשה שיגיעו למשרד הדיק� לאחר תארי# תקופת הייעוצי" יטופלו בתקופת השינויי" בלבד. •

  רק לאחר בדיקת משרד הדיק� מול רכזת הלימודי" תתקבל החלטה הא" לרשו" אות# לקורס זה.  •

אחריות להשלמת הרישו" מוטלת על הסטודנט. עליי# לוודא במערכת מידע אישי שרישומ# לקורס הושל" במהל#  •
 תקופת הייעוצי".

הרכז בעמותה ובפריסה של שנה קורס מעורבות חברתית יתבצע במתכונת סמסטריאלית או שנתית בתיאו" מול  •
 .אחת בלבדאקדמית 

החודש  , עבורלרכז העמותה מידי סו- כל חודש טופס דיווח שעות כחלק מדרישות הקורס, הסטודנט מחויב להעביר  •
  .שחל-. לא יתקבלו דיווחי שעות רטרואקטיבית

  
  למילוי על ידי רכז הפרויקט: 

הפרויקט, בוצע תיאו" ציפיות והגדרת מסגרת אני מאשר/ת כי הסטודנט עומד בדרישות 
  זוברצוני לקלוט אותו לפעילות בשנת הלימודי" תשע"

  בסמסטר א' / בסמסטר ב'/ בפריסה שנתית
  

  ש! רכז הפרויקט: _________________________ טלפו�:_____________________________
  

  מייל: ______________________ 
  

  תארי#: ___________________________    חתימת הרכ/ז: _________________________
       

  
  מסר לסטודנטיחלק זה י

  
  :הסטודנטי! דיק�צוות היחידה למעורבות חברתית בלמילוי על ידי 

  
  אני מאשרת שהסטודנט, ש": ______________ ת.ז.: ______________

  
  לפרויקט ___________________________ הגיש לי את בקשתו להרש"

  
  :   ________________________ת צוות דיק�תארי#: ______________ ש!: ________________    חתימ

  


