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 20ספטמבר 

 לסטודנט -נוהל קורס מעורבות חברתית תמורת נק"ז 

 פ"אתש
 כללי  .1

המכללה האקדמית אחוה הציבה את התרומה לקהילה כציר מרכזי בחזון המכללה. המכללה בחרה  .1.1
 לקשור בין עשייה ופעילות למען הקהילה לבין הכרה וקרדיט אקדמי )נק"ז(. 

מסלול במדעי החיים ובסטודנטים לתואר ראשון ה חובת ההשתתפות בקורסי מעורבות חלה על כל .1.2
של המכללה האקדמית אחוה אשר החלו לימודיהם ספרות ערבית ומדעים( הבדואי )גיל רך, שפה ו

 בסמסטר א' תשע"ד ואלך. 

 כל סטודנט חייב בקורס מעורבות קהילתית כחלק מתכנית הלימודים הסדירה.  .1.3

אשר כלולים ש"ש בבית הספר לחינוך,  1בבית הספר למדעים,  נק"ז 2קורס מעורבות חברתית מקנה  .1.4
החיים אשר בחרו בתכנית השלמה לחינוך  סטודנטים במדעי להשלמת התואר. במכסת הנק"ז הנדרשים 

  פת.נוס אחת לבחור לעשות נק"ז, אך באפשרותם נק"ז בלבד 1-יידרשו ל

בבית הספר לחינוך הקורס מחליף קורס בחירה מלימודי התמחות. בבית הספר למדעים בתכנית  .1.5
עים בתוכנית למדעי החיים הקורס מחליף לפסיכולוגיה הקורס מחליף קורס כללי. בבית הספר למד

 קורס בחירה.

 הנוהל באחריות דיקן הסטודנטים.  .1.6

 

 הסטודנט  אחריות .2

עד החל משנה ב' ללימודים והאחריות לרישום לפרויקט מוטלת על הסטודנט ויש להשלים חובה זו  .2.1
 הסמסטר לפני אחרון של לימודי התואר.

קורס מעורבות חברתית יתבצע במתכונת סמסטריאלית או שנתית בתיאום מול הרכז בעמותה ובפריסה  .2.2
 אחת בלבד.של שנה אקדמית 

)חוברת  שעות באחד מהפרויקטים אשר יוצעו ע"י דיקן הסטודנטים 60 -היקף הפעילות הנדרש הינו כ .2.3
 . בנספח א' להלן( תש"פהפרויקטים 

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

 יהיה זכאי לציון "עובר".בקורס החברתי סטודנט שישלים את הפעילות בהתאם להנחיות והדרישות  .2.5
 ,יידרש להירשם לקורס חוזרושלא יעמוד בדרישות ובהנחיות הפעילות יקבל ציון "לא עובר" סטודנט 

 .קדמיבהתאם לתקנון הא שאינו פעילות קהילתית, כדרך כל נכשל

 
 הליך ורישום .3

 תתפרסם באתר ובנספח א' לנוהל זה להלן. פ"א חוברת פרויקטים תש .3.1

כל סטודנט נדרש לפנות לאנשי הקשר של הפרויקטים המועדפים עליו בהתאם להנחיות בדף הפרויקט  .3.2
 ולברר את מלוא המידע הרצוי לו. 

או השינויים בלבד, בהתאם להנחיות שבחוברת  הרישום לכל אחד מהקורסים יהיה בתקופת הייעוצים .3.3
הפרויקטים ומול אנשי הקשר הרלבנטיים לכל פרויקט. הסטודנט יגיש למשרד דיקן הסטודנטים "טופס 

לפרויקט שבחר, כאשר הוא חתום ומלא, לאחר שהשלים את תהליך התיאום  )נספח ב'(. בקשה לרישום" 
 קשר של הארגון כאמור לעיל והמיון מול איש ה

יגיעו למשרד הדיקן לאחר תאריך תקופת הייעוצים יטופלו בתקופת השינויים לרישום אשר טפסי בקשה  .3.4
 בלבד.

   סטודנט לא יוכל להירשם ליותר מפרויקט אחד .3.5

המסלול. על הרכזות לבדוק את זכאות הסטודנטים  לרכזות מדיקן הסטודנטים טפסי הבקשה יועברו .3.6
(, לרשום אותם לקורס, או כלשהי מגבלה להם שאיןו תנאי על שאינם, והלאה' ב משנה סטודנטים)

 במידה ויש מניעה. בהקדם האפשרילהתריע 

 כל שינוי ברישום לקורסים החברתיים חייב לעבור דרך דיקן הסטודנטים ובאישורו בלבד.  .3.7

 שינויים, על הסטודנט/השלמת הרישום מוטלת על הסטודנט. במהלך תקופת הייעוציםבדיקת אחריות ל .3.8
  לקורס הושלם. שהרישוםלוודא את המערכת מהמידע אישי ו להדפיס
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 חלופות לקורס ואפשרויות נוספות .4

יום ומעלה כהשלמת חובתו בקורס מעורבות  14סטודנט רשאי לקבל הכרה בשירות מילואים של  .4.1
קשה. סטודנט לא יוכל חברתית. זאת ובתנאי ששירות המילואים בוצע בשנה האקדמית בה הוגשה הב

בו זמנית לקבל הכרה בימי המילואים גם לטובת נק"ז וגם לטובת מילוי חובת פעילות חברתית במסגרת 
 מלגות דיקן.

שעות. השתתפות בפרויקט מסוג  60קורסים בהם היקף הפעילות גדול מ ניתן יהיה להציע לסטודנטים  .4.2
ש"ש( מידע זה וכן גובה המלגה יוצגו 1ז )=נק" 2זה תזכה את הסטודנט במלגת שכר לימוד בנוסף ל 

 .מראש בחוברת הפרויקטים
נק"ז קהילתי  1רשם לקורס משלב עשייה )המוכר ע"י ות"ת( ויוותר על מלגה, יקבל הכרה של יסטודנט שי .4.3

 במקום מלגה.

 
 
 
 
 
 

 להלן :
 נספח א': חוברת הפרויקטים

 נספח ב': טופס בקשה לרישום
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  פ"אפרויקטים חברתיים תמורת נק"ז תש נספח א': חוברת

 להלן מידע על הפרויקטים ודרכי הרשמה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   אח גדול שם הפרויקט  .1

  1110068 מספר הקורס

  סמ"ןתא  – נאמני נגישות באחוה שם הפרויקט .2

  1110006-01 מספר הקורס

  סטודנט מלווה למידה –חונכות אקדמית  שם הפרויקט .3

  1110021-01 מספר הקורס

  תאהבו לתת תתרגשו לקבל -אנוש שם הפרויקט .4

  1110003-01 מספר הקורס

  אקדמית  טעימה שם הפרויקט .5

  1110050-01 מספר הקורס

  לתת שם הפרויקט .6

  1110020-01 מספר הקורס

  סטודנטים עושים שינוי בקהילה-אג'יק שם הפרויקט .7

  111005-01 מספר הקורס

בית תרבות לעיוור  - מגדל אור יעדים לצפון  שם הפרויקט .8
  בבאר שבע

 

 מספר הקורס
 

 

פעילות חווייתית עם בוגרים על -אלו"ט שם הפרויקט  .9
 תהקשת האוטיסטי
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1. 

 

  אח גדול הפרויקט שם
 1110068 הקורס מספר

 ארגון/העמותה שם
 שותף

 
 

 מרכז תמיכה לימודית דיקן הסטודנטים המכללה האקדמית אחוה 
 

  maayan_m@ACHVA.AC.ILמעיין מיוחס, מנהלת מערך הסיוע הלימודי,  הפעילות רכז

 על רקע
 ארגון/העמותה

הסטודנטים בשנתם הראשונה לתואר, תמיכה ע"י  מציעדיקן הסטודנטים 
ג' המעניקים ליווי והכוונה על מנת להקל את השתלבותם -סטודנטים משנים ב'
 במסגרת האקדמית.

סטודנטים בשנתם הראשונה ללימודים מתמודדים עם אי ודאות, חוסר ידע  הפעילות טרותמ
פורמאליים ולא פורמאליים והיעדר קשרים חברתיים במוסד. אתגרים  בהבטים

אלה מקשים את השתלבותם של הסטודנטים החדשים. פרויקט "אח גדול" פותח 
על מנת להתמודד עם אתגר זה באמצעות ליווי הסטודנטים שנה א' מרגע קבלתם 

ש את לתואר ועד סיום שנת לימודים ראשונה. ה"אח הגדול" יכיר לסטודנט החד
משאבי המערכת האקדמית, כיצד נכון להשתמש בהם, יכיר לו את מערך הסיוע 

העומד לרשותו, יעזור לו לנווט בתהליכים אדמיניסטרטיביים ובבירוקרטיה ויהיה 
כתובת זמינה מיידית לשאלות בסוגיות פורמאליות ולא פורמאליות המטרידות 

 סטודנטים חדשים.
סטודנטים מתואר  10לסטודנט החונך )"אח גדול"( משנה מתקדמת, יצוותו כ  הפעילות פירוט

ראשון מאותו החוג בו הוא לומד )פסיכולוגיה/מדעי החיים(. החונך יפתח קבוצת 
ווטסאפ עם הסטודנטים שנה א' שבאחריותו ובאמצעותה יכוון וידריך אותם באופן 

בתגובה לפניות  פרואקטיבי בהתאם לתוכנית שיקבל מרכזת הפרויקט, וכן
 ולשאלות מצידם בוהתאם לצורך. 

החונך המוביל יקבל כלים וליווי מצד גורמים מקצועיים ומוסמכים במכללה 
 מתחומים שונים )יועצת, רכזת מסלול, רכזת מעורבות חברתית(. 

הדרכה פרונטאלית )חובה( לחונכים תתקיים  בשלושה מפגשים מרוכזים במהלך 
 השנה.

צת ווטסאפ שתכלול את החונכים המובילים ביחד עם הגורמים במקביל תיפתח קבו
 המקצועיים על מנת לתת הכוונה לחונכים בכל סוגיה שתידרש.

בנוסף ייערכו  , קבוצת ווטסאפ.תברובה במערכת הווירטואלי החונכות מתקיימת הפעילות מקום
 מפגשים פרונטליים בתחילת, אמצע סמסטר א' ובמהלך סמסטר ב'..  3במכללה  

 
בתיאום מול החניכים לחונך בזמינות בהתאם לצורך של הסטודנטים ולצרכי  הפעילות מועדי

 המערכת.
 קדם דרישות
 לרישום

 בפסיכולוגיה, ושם של ממליץ מהסגל האקדמי או 80במדעי החיים ו  70ממוצע 

-08המנהלי. יש לפנות למעיין מיוחס, יועצת ומנהלת מערך הסיוע הלימודי טלפון 

בראיון קבלה לפרויקט מותנת  maayan_m@achva.ac.ilאו במייל  8588095

להעביר לדיקן הסטודנטים את טופס "בקשה רישום  על הסטודנט המלצה.בו

 לפני תקופת השינויים. ( חתום ומלאנספח ב'לפרויקט" )

 רצון לתרום, "ראש גדול" סטודנטים בעלי  מיוחדות דרישות

 סטודנטים  5 מכסה
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 סטודנטים מקדמים נגישות שם הפרויקט

 תא סמ"ן
 1110006-01 מספר הקורס

שם 
העמותה/ארגון 

 שותף

 ונגישותהמכללה האקדמית אחוה, דיקן סטודנטים מרכז תמיכה 

  
 תמרי גלעד יקונט, רכזת נגישות. רכז הפעילות

  8588171-08טלפון:    negishut@achva.ac.ilמייל: 

 מעיין מיוחס, יועצת, מרכזת הסיוע הלימודי. 

 .8588095-08טלפון: tmicha_limudit@achva.ac.il מייל: 

 

רקע על 
 העמותה/ארגון

המכללה האקדמית אחוה  דוגלת בשוויון הזדמנויות לכל הסטודנטים במכללה 
 ולמימוש הזכות להשכלה גבוהה ואפשרות להשתלב בשוק התעסוקה .

מטרות 
 הפעילות

מת"ן( מקדם פעילות של דיקן הסטודנטים הכולל מרכז תמיכה ונגישות אקדמית )
מעורבות חברתית בתחומי המכללה, במטרה לשנות  עמדות שליליות  כלפי 

סטודנטים עם מוגבלות ולהגביר את המודעות לנושא הנגישות .תא סמ"ן : סטודנטים 
 מקדמים נגישות הינו חוליה בתוך מערך התמיכה והמעורבות חברתית.

מקצועית ע"י צוות מרכז התמיכה והנגישות של דיקן  הסטודנטים יוכשרו ויודרכו פירוט הפעילות
 הסטודנטים )מת"ן(  ויתמקדו בתחומי הפעילות הבאים:

  יצירת מודעות בקמפוס לערך השוויון ועיצוב אוניברסאלי 

  הרחבת הידע בנושא המוגבלויות השונות לכלל  הסטודנטים, הסגל האקדמי
 והמנהלי 

 ל האוכלוסיות במכללה הכנת ימי שיא ליצירת תחושת שייכות לכל 

 הפעילות תתקיים בקמפוס המכללה. מקום הפעילות

שעות פעילות בתוך הקמפוס. פעילות  זו תכלול את שעות  40  -כל סטודנט חייב  ב כ מועדי הפעילות
ההכנה לקראת הפעילויות שיידרשו מהסטודנטים )הכנת פליירים, ,סרטונים 

 20ם גמישים בשעות הבוקר ואח"צ. וכ מפגשים, סדנאות(. הפעילות תתקיים בימי
שעות יוקדשו  להדרכה ולמידה ע"י הצוות המקצועי של המרכז התמיכה והנגישות 

 של דיקן הסטודנטים. )מת"ן( 

 

 יש לפנות ישירות: רישום
  negishut@achva.ac.ilתמרי גלעד יקונט רכזת נגישות  מייל:  

להשלמת הרישום, יש להעביר לדיקן הסטודנטים את טופס "בקשת רישום לפרויקט" 
 ( חתום ומלא.נספח ב' )

דרישות 
 מיוחדות

 מיומנויות עמידה מול קהל ויכולת הדרכה
 רגישות חברתית ו"ראש גדול " אקטיביסט בנשמה .

 סטודנטים, מותנה בראיון אישי . 4 מכסה
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file:///C:/Users/alina_l/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TN0EXYO8/תא%20סמן%20-%20מעורבות%20חברתית%20עדכני.docx%23רישום
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 שם הפרויקט
 חונכות אקדמית "סטודנט מלווה למידה" 

 1110021-01 מספר הקורס

שם 
העמותה/ארגון 

 שותף

 אחוהמרכז תמיכה לימודית דיקן הסטודנטים המכללה האקדמית 

 

יועצת המכללה ומנהלת מערך  הסיוע הלימודי -מעיין מיוחס רכז הפעילות

maayan_m@achva.ac.il 
רקע על 

 העמותה/ארגון
מרכז התמיכה של המכללה האקדמית אחוה מעניק סיוע לימודי לסטודנטים 

 המתמודדים עם לקויות למידה או עם קשיי למידה. 

במיומנויות למידה עם דגש על כיצד  ללמוד את החומר הנלמד סיוע לסטודנטים  מטרות הפעילות

 השיעור./

הסטודנט, ילווה סטודנט עם קשיי למידה בהקניית הרגלי למידה, בחיזוק תחושת  

 המסוגלות העצמית ובהגברת המוטיבציה.

 שעות הכוללות חונכות ומפגשי הדרכה עם היועצת לפי הצורך. 60 פירוט הפעילות

 במכללה האקדמית אחוה או במקום המתאים ללמידה משותפת. מקום הפעילות

 בתיאום בין החונך והחניך. מועדי הפעילות

או  08-8588095יש לפנות למעיין מיוחס, יועצת ומנהלת מערך הסיוע הלימודי טלפון  רישום

 maayan_m@achva.ac.ilבמייל 

  קבלה לפרויקט כפופה לתחומי סיוע נדרשים ולביקוש. 

להעביר  על הסטודנטשור רכז הפרויקט, אירק  לאחר איתור חונך מתאים לתש"ף ו

לפני  ( חתום ומלאנספח ב'לדיקן הסטודנטים את טופס "בקשה רישום לפרויקט" )

 תקופת השינויים. 

הים במקצועות או בעלי ציונים גבו 85סטודנטים בעלי ממוצע ציונים מצטבר מעל  דרישות מיוחדות

ספציפיים נדרשים. עדיפות לבעלי ניסיון בהדרכה. מילוי דוח חודשי ומפגש חודשי עם 

 הרכזת.

 סטודנטים 10 מכסה
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 שם הפרויקט

  תאהבו לתת תתרגשו לקבל-אנוש
 1110003-01 מספר הקורס

שם 
העמותה/ארגון 

 שותף
 

 העמותה הישראלית לבריאות הנפש -אנוש   

 Mor.c@enosh.org.ilמנהלת תחום התנדבות.  -מור כהן עשור רכז הפעילות

רקע על 
 ארגון/העמותה

 6,000 -לכ י שיקוםאנוש הינה עמותה מובילה בתחום בריאות הנפש ומעניקה שירות
סניפים ברחבי הארץ מקריית שמונה ועד  60בני משפחות באמצעות  4,000 -ולכ איש, 
 ומאות מתנדבים.עובדים  1,000 -את משימות העמותה מובילים כ. אילת
הזדמנויות  להם המספק משירות ליהנות למתמודדים לאפשר נועד השיקום מערך

 מלאים לחיים זכותם את לממש למתמודדים לאפשר ,אישית ולהתפתחות לצמיחה
 :העמותה שירותי .משמעות בקהילה ובעלי

 הילהמרכזים חברתיים וחיבורים לק – וקהילה חברה. 

 ליווי רמות והוסטלים במגוון תומך דיור עצמאי, דיור - מערך שירותי דיור. 

 נתמכת תעסוקה, מעברית תעסוקה ,מוגנת תעסוקה מסגרות - תעסוקתי שיקום 
 .עסקית ויזמות

 למשפחות וייעוץ תמיכה 

  הד ספייס -תמיכה לצעיריםמרכז 

מטרות 
 הפעילות

קהילתי . קידום תקשורת בין אישית וקבוצתית. חשיפה לעולמות ידע -חיבור אישי
 חדשים  והרחבת תהליכי למידה.  

 הסטודנטים ישתלבו בפעילויות השוטפות של העמותה. האפשרויות הן:  פירוט הפעילות

 לימודי מחשב, שיפור מיומנויות  למידה. עבודה על  –העברת פעילויות  העשרה
 שיפור תקשורת בינאישית ומיומנויות חברתיות. 

  תוכן ספציפי הנוגע לתחומי העניין או המומחיות של המתנדב שתואמים הובלת
   את צרכי המקום.

 .סיוע לצוות בהובלת פרויקטים 
 לאורך כל תקופת הפעילות.הסטודנטים יקבלו הנחייה וליוויי צמוד של אנשי הצוות 

 !המלצה מהצוות המקצועי של אנושלקבל המתאימים יוכלו 

  העמותה בסניפים הבאים:לפי צרכי  מקום הפעילות

  ,רחובות, ראשון לציון, נס ציונה, יבנה, רמלה לוד, קריית גת, בית שמש
 . וסניפים נוספים בפריסה ארציתמודיעין,  אשדוד, 

 שעות פעילות בהתאם למועדים בתיאום מנהל הסניף. 60סה"כ  מועדי הפעילות

  ולשלוח בצירוף קורות חייםבדיקן(  למלא טופס מיון )נמצא  םעל המעונייני רישום
 Mor.c@enosh.org.il למור כהן עשור  מייל

. מנהל (ושעות פנוייםפרטי התקשרות, רקע אישי קצר, מקום פעילות מועדף, ימים )
 יצור קשר לקביעת ראיון קבלה.  רלוונטיתהסניף או מנהל המסגרת ה

( חתום נספח ב'יש להעביר לדיקן הסטודנטים את טופס "בקשה רישום לפרויקט" )
 ומלא.

דרישות 
 מיוחדות

 יכולת התמדה ואחריות אישית.
 המלצה ממנהל המסגרת בה תתנדבפעילות מוצלחת תהווה בסיס למכתב 

 סטודנטים 10 מכסה

mailto:Mor.c@enosh.org.il
mailto:Mor.c@enosh.org.il


 

 

  M.P.Shikmim Tel1, Fax: 972-8-8588015, 79800ד.נ. שקמים 
www.achva.ac.il,   email rakaz_dikan @achva.ac.il  

 

 
 
 
5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שם הפרויקט
 " טעימה אקדמית" 

  חונכות אקדמית וחברתית לסטודנטים מתמודדי נפש
 1110050-1  מספר הקורס

שם 
העמותה/ארגון 

 שותף

 מרכז תמיכה לימודית דיקן הסטודנטים המכללה האקדמית אחוה

 
 michal_t@achva.ac.ilמיכל טבקמן, רכזת טעימה אקדמית  רכז הפעילות

רקע על 
 העמותה/ארגון

 השכלהה להנגשת ייחודי פרויקטמרכז התמיכה של המכללה האקדמית אחוה מפעיל 

 יכולת בעלימן המניין והם  סטודנטים שאינם עם מגבלה נפשית למתמודדים גבוההה

. הפרויקט זכה בפרסיים ארציים בשל חדשנותו וקידום אקדמית ללמידה ומוטיבציה

 אוכלוסיית מתמודדי הנפש בעולם האקדמי.

מטרות 
 הפעילות

סיוע לסטודנטים )מתמודדים עם מגבלה נפשית( במיומנויות למידה עם דגש על כיצד  

 האקדמית.ללמוד את החומר הנלמד, לצד סיוע חברתי בהתאקלמות לסביבה 

שעות הכוללות :חונכות שבועית קבועה, מפגשי הדרכה  חודשיים עם רכזת  60 פירוט הפעילות
 ופסיכולוגית המכללה.

 .₪ 3000הפעילות תתוגמל בנק"ז / מלגה של 
 במכללה אקדמית אחוה או במקום המתאים ללמידה משותפת מקום הפעילות
 בתיאום בין החונך והחניך מועדי הפעילות

או במייל 08-8588146יש לפנות למיכל טבקמן, רכזת טעימה אקדמית  רישום

michal_t@achva.ac.il 

  קבלה לפרויקט זה כפופה לתחומי סיוע נדרשים ולביקוש. 
להעביר  על הסטודנטשור רכז הפרויקט, אירק  לאחר איתור חניך מתאים לתש"פ ו

לפני  ( חתום ומלאנספח ב'ן הסטודנטים את טופס "בקשה רישום לפרויקט" )לדיק
 .תקופת הייעוצים

דרישות 
 מיוחדות

 בעל  גבוה ציונים ממוצע עם, ומעלה'  ב משנה סטודנט הינו זה בפרויקט החונך
 בחיזוק, למידה הרגלי בהקניית( מתמודד)  סטודנט ילווה אשר, חברתית רגישות
, עדיפות לבעלי ניסיון בהדרכה. המוטיבציה ובהגברת העצמית המסוגלות תחושת

 מילוי דוח חודשי ומפגש חודשי עם הרכזת.
 סטודנטים 10 מכסה

mailto:michal_t@achva.ac.il
mailto:michal_t@achva.ac.il
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 שם הפרויקט

 לתת 
 1110020-01 מספר הקורס

שם 
העמותה/ארגון 

 שותף

 ארגון לתת

  sharonm@latet.org.ilדוא"ל:  .ארציתזת מלגאים רכ-שרון מנחם הפעילות תרכז
רקע על 

 העמותה/ארגון
ישראלי, נוסד במטרה לפעול לצמצום העוני למען יצירת  יהומניטארסיוע  ארגון לתת

חברה צודקת וטובה יותר, ע"י הענקת סיוע לאוכלוסיות במצוקה על בסיס 
פוליטי וללא כוונות רווח, -ארגון לתת הינו ארגון לא ממשלתי, א .אוניברסאלי

 מתנדבים מכל רחבי הארץ. 27,000 -הממומן מתרומות בלבד. בארגון פעילים כ
 התכניות במסגרתן ניתן לפעול: 

תכנית סיוע לנזקקים באמצעות איסוף וחלוקת מזון ברחבי – לתת בטחון תזונתי
 הארץ לאורך השנה. 

תכנית סיוע לאוכלוסיית ניצולי השואה הנזקקת בישראל.   – לחייםלתת סיוע 
התכנית מעניקה חבילת סיוע הוליסטית, מכבדת ומיידית לניצולי השואה הנוגעת בכל 

 תחומי החיים, בדגש מיוחד על התאמת והנגשת הסיוע עד לבית הניצול.

מטרות 
 הפעילות

י משפחות, העצמת עמותות סיוע קבוע במזון לעשרות אלפ  -לתת ביטחון תזונתי
מקומיות, והעלאת המודעות בחברה הישראלית למצוקה, לבעיית המחסור במזון 

 טון מזון. 3,000 -ולתופעת העוני. במהלך שנת פעילות אחת מחלק ארגון לתת למעלה מ
סיוע לניצולי שואה נזקקים לקיים חיים בכבוד, להקל את  -לתת סיוע לחיים

שהם לא לבד. זאת על ידי הפגנת אכפתיות, ערבות  מצוקתם, ולהעביר להם מסר
  הדדית, ודאגה פיסית למצבם.

ארגון הנוער של לתת, שהוקם במטרה לחנך לערכי התנדבות, סולידריות   -נוער לתת
חברתית ולהקנות לנוער הישראלי ערכים של ערבות הדדית ונתינה, לפתח מנהיגות 

 .קת וטובה יותרולעודד יזמות חברתית, למען יצירת חברה צוד
 רכז סניף: -לתת ביטחון תזונתי פירוט הפעילות

 ריכוז פעילות איסוף  מזון במבצעי איסוף מזון שמתקיימים לקראת ראש השנה ופסח.
  סוגר חלוקה: -לתת סיוע לחיים

איסוף חבילות מזון שלא נאספו על ידי מתנדבים קבועים והעברתן לניצולים על פי הנחיות 
עדכונים שוטפים  אחת לחודש בשעות אחה"צ בשבוע האחרון של החודש. האזורים.הרכזים 

 חובה. התחייבות לשנה. -רכב לגבי ניצולים לרכזי האזור בהתאם לצורך.
 רכז לוגיטסטי: -נוער לתת

העברת ציוד לוגיסטי מהמרכז הלוגיסטי של הארגון בבית שמש/ ממשרדי הארגון בתל אביב 
 מיקום: . סניפיםאזוריים ובעזרה לוגיסטית באירועים  . הקבוצותל מרכזי הפעילות של א

 .אזור גוש דן, באר שבע
מאפייני הפעילות: גמיש, על פי הצורך. חובה להתחייב מראש להשתתפות מלאה )יום שלם( 

דרישות  בימי סמינר, קורסים ואירועים ארציים מתחילת השנה )תאריכים ידועים מראש(
, זמינות לנסיעות פעם בשבוע )לעיתים פחות ולעיתים נדרש רכב .רישיון בתוקף התפקיד: 

 יותר(.
 התכניות פועלות בכל רחבי הארץ מקום הפעילות
 כעשרה ימים לפני ערב ראש השנה/ פסח.  -לתת ביטחון תזונתי מועדי הפעילות

  במהלך השנה -לתת סיוע לחיים ונוער לתת

  שרון מנחם -ת מלגאים ארציתרכזהמעוניינים צריכים ליצור קשר עם  הרשמה
sharonm@latet.org.il 

על הסטודנט להעביר לדיקן הסטודנטים את טופס לאחר אישור רכז הפרויקט, 
 ( חתום ומלא לפני תקופת הייעוצים.נספח ב'"בקשה רישום לפרויקט" )

 סטודנטים 15 מכסה

mailto:sharonm@latet.org.il
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 שם הפרויקט
 סטודנטים עושים שינוי בקהילה-אג'יק

 1110005-01 מספר הקורס

שם העמותה/ארגון 
 שותף

 ארגון הנוער שביבת אג'יק

 n.org.il-shabiba1@a ,6912269-053 ואחיד אלסאנע  רכז הפעילות

רקע על 
 העמותה/ארגון

 
 

מכון הנגב. הארגון פועל במעל  –הוא ארגון הנוער של עמותת אג'יק  שביבת אג'יק
מוקדי פעילות ברחבי הארץ במתכונת של חינוך בלתי פורמאלי מחוץ לשעות  40-ל

י"ב משתתפים בפעילויות הארגון. תוכן -חניכים בגילאי ג' 4000-בית ספר. כ
, חברות ופיתוח הפעילות כולל מנהיגות, התנדבות, תרומה לקהילה, שיתוף פעולה

 זהות אישית וקהילתית. 

-בשעות אחר תהפועל קנית מסגרת בלתי פורמאליתתרומה לקהילה על ידי ה - מטרות הפעילות
לילדים ובני נוער בה יוכלו ללמוד ערכים חוץ  הצהריים והערב ובימי החופש

 בית ספרים
חינוכית הקניית כלים להדרכת תחומי ידע שונים לילדים דרך פעילות  -

רכישת ידע  –ושיטתית מתוך כוונה להשיג מטרות חינוכיות מוגדרות  מאורגנת
ומיומנויות )כגון טיפוח או אימון כשרים ויכולות אישיות), חינוך לפנאי 

 ופעילויות נופש או חינוך אידאולוגי (.

המפגשים . במוקדים השונים  בתדירות קבועה שיטת הפעילות היינה מפגשים פירוט הפעילות
תכנים מוגדרים מראש על ידי תכנית חינוכית  בסיסיתקיימו פעמיים בשבוע על 

 .תועבר לסטודנט על ידי רכז המוקד אשר
 בנוסף לפעילות השגרתית, הדרכה בארגון הנוער כוללת:

 הכשרות מרוכזות למדריכים
 ישיבות צוות שגרתיות עם רכז המוקד

 ימי שיא, טיולים וקייטנות

 פריסה גאוגרפית תאפשר לסטודנטים לפעול בישוב מגוריו או בסמוך לו. הפעילותמקום 

במידת הצורך ייבחרו  –בימים שישי או שבת  שעות הדרכה 10שעות פעילות ו  50 מועדי הפעילות
 ימים אחרים.

שליטה בשפה הערבית, מיומנויות הנחיה והדרכה כלליות, אחריות ישירה על  דרישות מיוחדות
 ילדים וסנכרון עם רכז המוקד.קבוצת 

 n.org.il-youth1@a המעוניינים צריכים לשלוח מייל ל: רישום
 פרטי התקשרות, רקע אישי קצר, יישוב, פעילות מועדפת, ימים ושעות פנויים.  עם:

על הסטודנט להעביר לדיקן הסטודנטים את טופס  לאחר אישור רכז הפרויקט,
 "בקשה רישום לפרויקט" )נספח ב'( חתום ומלא לפני תקופת הייעוצים.

 סטודנטים 40  מכסה

mailto:shabiba1@a-n.org.il
mailto:youth1@a-n.org.il
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8. 

 בית תרבות לעיוור בבאר שבע  - מגדל אור יעדים לצפון  שם הפרויקט
  מספר הקורס

שם 
העמותה/ארגון 

 שותף

                                           לצפוןמגדל אור יעדים 

 smadara@migdalor.org.il מנהלת התנדבות והתחום החברתי   -סמדר אביטל רכז הפעילות
 

 Kesemd@migdalor.org.ilמנהלת בית תרבות לעיוור   –קסם דאי זבורוב 
 

רקע על 
 ארגון/העמותה

שירותי המסייע -שנה כמרכז רב 50פועל מזה  מרכז מגדל אור, חלק מעמותת יעדים לצפון,

 לקידומם התפקודי, תעסוקתי, חברתי ורגשי של אנשים עם לקויות ראייה או עיוורון. 

מגדל אור פועל בפריסה ארצית ומעניק לפונים מענה רחב ומקיף באמצעות רצף שירותים 

אביב, ירושלים ובאר שבע, וכן בביתו של האדם ובסביבתו -הניתנים בסניפים בחיפה, תל

איש ואישה בכל הגילאים ומכל רחבי הארץ נהנים מדי שנה מרצף  5,000-היומיומית. כ

 החזון שלנועבודה פרטנית עם האדם ועם הקהילה בה הוא חי.  שירותים ייחודי זה, הניתן תוך

 לכל אדם עם עיוורון או לקות ראייה לממש את מלוא הפוטנציאל הגלום בו כאדם. הוא לאפשר

 ,שילוב בתעסוקה ,קידום התפקוד העצמאישירותי מגדל אור מתחלקים למספר תחומים:  

 . התחום החברתי, הפצת ידע, קידום שימוש בטכנולוגיה מסייעת

 

מטרות 
 הפעילות

 השתתפות בפעילות פנאי חברתית קבוצתית עם אנשים עם לקות ראייה או עיוורון 
 ( 8-18( ילדים ונוער )18-65+ (, גילאי עבודה )65מבוגרים )בגילאי 

מועדון חברתי לאנשים  –בית תרבות לעיוור הסטודנטים ישתלבו בפעילויות השוטפות של  פירוט הפעילות
  עם לקות ראייה או עיוורון:

 המתקיימים במועדון . העברת פעילויות  העשרהסיוע ב 
  תוכן ספציפי הנוגע לתחומי העניין או המומחיות של המתנדב שתואמים את הובלת

   צרכי המקום.
 בפעילות לילדים ונוער עם לקות ראייה או עיוורון מהחברה הבדואית :

  העברת תכנים ופעילויות חברתיות בשפה הערבית בצורה מקוונת / פרונטלית 
 הסטודנטים יקבלו הנחייה וליוויי צמוד של אנשי הצוות לאורך כל תקופת הפעילות.

 

 באר שבע  וגם פעילות מקוונת  –בית תרבות לעיוור   מקום הפעילות

 התחייבות לימים קבועים .  –שעות פעילות  60סה"כ  מועדי הפעילות

   smadara@migdalor.org.ilלסמדר אביטל  לשלוח מייל םעל המעונייני רישום
 בצירוף קורות חיים. ויקבלו טופס למילוי פרטים 

הסניף  . מנהל(פרטי התקשרות, רקע אישי קצר, מקום פעילות מועדף, ימים ושעות פנויים)
 יצור קשר לקביעת ראיון קבלה.  רלוונטיתאו מנהל המסגרת ה

( חתום נספח ב'יש להעביר לדיקן הסטודנטים את טופס "בקשה רישום לפרויקט" )
 ומלא.

דרישות 
 מיוחדות

 .ומחויבות אחריותיצירתיות ,, סבלנות, אמפתיה, יחסי אנוש טובים, הקשבה והכלה

 מותנית בראיון אישי הקבלה

 סטודנטים 10 מכסה

mailto:smadara@migdalor.org.il
mailto:smadara@migdalor.org.il
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9. 

 
 פעילות חווייתית עם בוגרים על הקשת האוטיסטית  –אלו"ט  הפרויקט שם

  הקורס מספר
 ארגון/העמותה שם

 שותף
 

 אלו"ט 

 yuvi558@gmail.com –יובל שינדלר  הפעילות רכז

 על רקע
 ארגון/העמותה

היא עמותת הורים לילדים,  –האגודה הלאומית לילדים ולבוגרים עם אוטיזם  – אלו"ט
מתבגרים ובוגרים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי. העמותה נותנת שירות 

 משפחות בכל רחבי הארץ. 14000 –ומטפלת בכ 
 :פעילות האגודה מתמקדת בשלושה תחומים עיקריים

 האוטיסטים והמשפחות.א. קידום זכויות הילדים והבוגרים 
 ב. הקמה, הפעלה ופיתוח שירותים לילד, לבוגר ולמשפחה.

 ג. קידום הידע ועידוד מחקר בתחום האוטיזם.

לימודית, מותאמת אישית, בין צרכיו ומאפייניו של הבוגר  –קיום פעילות חווייתית  הפעילות טרותמ
צירת תהליך של היכרות המאובחן באוטיזם, לבין תחומי העניין והידע של הסטודנט. י

 ועשייה משותפת, בה נתרמים שני הצדדים מהביצוע.

או  חונכות אישית או קבוצתית, במפגשים האורכים כשעה, אחת לשבוע, לאורך השנה הפעילות פירוט
 . כפי שנקבע בתקנון המוסד האקדמי בנושא חוק נק"ז

אפשרויות )ספורט, ביצוע פעילות קבועה, בעלת משמעות ויישומית, מתוך מגוון 
 אמנות, מחשבים, טיולים, משחקי קופסא, בישול, צילום ועוד(.

 לאור הפעילות ייבחרו מטרה או תוצר וייבנה תהליך מדורג ומובנה בדרך להשגתו.
 מסגרת "כפר האירוסים" בבאר שבע.  הפעילות מקום

 ימים בשבוע. 7שעות  24מסגרת תעסוקה ודיור הפועלת 

או במסגרת הדיור, בה  15:30 – 8:00התנדבות במסגרת התעסוקה, הפועלת בין השעות  הפעילות מועדי
 .21:00 – 15:30זמני הפעילות הרלוונטיים הם בין השעות 

 .21:00 -ל 10:00בסופי שבוע פתוחה מסגרת דיור בלבד, שעות רלוונטיות, בין 
עילות וללו"ז שעות וימי פעילות מדויקים יקבעו בהתאם ליכולת המתנדב, לאופי הפ

 המסגרת.
 קדם דרישות
 לרישום

לאחר אישור רכז הפרויקט, על הסטודנט להעביר לדיקן הסטודנטים את טופס "בקשה 
  .אחתום ומל( נספח ב')רישום לפרויקט" 

הפרויקט פתוח לכל הסטודנטים, נדרשת רגישות ונכונות לתרום לזולת, יחסי אנוש  מיוחדות דרישות
 .והכלה, נכונות ללמידה, יכולת התמדה ואחריות אישיתטובים, יכולת הקשבה 

 ת "כפר האירוסים".תהווה בסיס למכתב המלצה ממנהל פעילות מוצלחת 
 סטודנטים 10 מכסה
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 נספח ב'
 פ"אתמורת נק"ז תש פרויקט חברתי -רישוםלטופס בקשה 

 
 תעודת זהות: ___________________ ________________שם הסטודנט:__

 
 ___________שנה: ______ מספר טלפון: __ __כנית לימודים: __________ת
 

ית תמורת נק"ז לשנת לאחר עיון בחוברת הפרויקטים וקריאת נוהל קורסי מעורבות חברת
 , אני מבקש להירשם לקורס: פ"אהלימודים תש

 
____________________________       _____________________________ 

 )כפי שמצוין בחוברת פרויקטים(                                            מספר הפרויקט/קורס הפרויקט שם                 

אני מאשר שהבנתי את הנוהל, ששוחחתי עם רכז הפרויקט וקיבלתי את המידע הנדרש, הבנתי 
 את דרישות הפעילות בפרויקט זה והסכמתי להם.

 
 ___________________________    חתימת הסטודנט: _________________________תאריך: 

  לפני במשרד הדיקן  פרויקטים חברתייםאת טופס הבקשה חתום באופן מלא גם על ידי רכז/ת הפרויקט, יש להעביר לרכזת
 .תום תקופת הייעוצים שלך

 טופלו בתקופת השינויים בלבד.טפסי בקשה שיגיעו למשרד הדיקן לאחר תאריך תקופת הייעוצים י 

  .רק לאחר בדיקת משרד הדיקן מול רכזת הלימודים תתקבל החלטה האם לרשום אותך לקורס זה 

  אחריות להשלמת הרישום מוטלת על הסטודנט. עלייך לוודא במערכת מידע אישי שרישומך לקורס הושלם במהלך תקופת
 הייעוצים.

  אחת קורס מעורבות חברתית יתבצע במתכונת סמסטריאלית או שנתית בתיאום מול הרכז בעמותה ובפריסה של שנה אקדמית
 .בלבד

  החודש שחלף. לא  , עבורלרכז העמותה מידי סוף כל חודש טופס דיווח שעות כחלק מדרישות הקורס, הסטודנט מחויב להעביר
 .יתקבלו דיווחי שעות רטרואקטיבית

 
 למילוי על ידי רכז הפרויקט: 

אני מאשר/ת כי הסטודנט עומד בדרישות הפרויקט, בוצע תיאום ציפיות והגדרת מסגרת 
 פ"אוברצוני לקלוט אותו לפעילות בשנת הלימודים תש

 בסמסטר א' / בסמסטר ב'/ בפריסה שנתית
 

 טלפון:_____________________________שם רכז הפרויקט: _________________________ 
 

 מייל: ______________________ 
 

 ז: ___________________________________________    חתימת הרכתאריך: _________
      

 
 מסר לסטודנטיחלק זה י

 
 :הסטודנטים דיקןצוות היחידה למעורבות חברתית בלמילוי על ידי 

 
 שם: ______________ ת.ז.: ______________אני מאשרת שהסטודנט, 

 
 לפרויקט ___________________________ םלהירשהגיש לי את בקשתו 

 
 :   ________________________ת צוות דיקןתאריך: ______________ שם: ________________    חתימ


