דף פרויקטים חברתיים תמורת נק"ז סמסטר ב' תשע"ד
לסטודנטים שהחלו לימודיהם בסמסטר א' תשע"ד לתואר ראשון של המכללה האקדמית אחוה
המכללה האקדמית אחוה הציבה את התרומה לקהילה כציר מרכזי בחזון המכללה .המכללה בחרה
לקשור בין הכרה וקרדיט אקדמי (נק"ז) לבין עשייה ופעילות למען הקהילה .מתוך הכרה באחריות של
המכללה כמוסד אקדמי לפיתוח מודעות אזרחית ומנהיגות חברתית בקרב הסטודנטים לצד פיתוח הידע
והמצוינות האקדמית.
החל משנת הלימודים תשע"ד כל סטודנט לתואר ראשון של המכללה האקדמית אחוה חייב בפעילות
קהילתית כחלק מתכנית הלימודים הסדירה .הפעילות תקנה  2נק"ז אשר כלולים במכסת הנק"ז
הנדרשים להשלמת התואר( .סטודנטים לפסיכולוגיה ולמדעי החיים אשר בחרו בתכנית השלמה לחינוך
יידרשו ל1נק"ז בלבד)
היקף הפעילות הנדרש הינו כ 06 -שעות באחד מהפרויקטים אשר יוצעו ע"י דיקן הסטודנטים .האחריות
לרישום לפרויקט מוטלת על הסטודנט ועליו להשלים חובה זו עד הסמסטר לפני אחרון של לימודי
התואר.
כתכנית ראשונית ,בסמסטר ב' תשע"ד יפתחו  0פרויקטים בלבד ,לפיכך מכסת המקומות בסמסטר זה
הינה מוגבלת.
מידע על הפרויקטים

שם הפרויקט שיתוף פעולה בין-דתי :טיפוח מקומות קדושים
מספר הקורס 1111111
שם
העמותה/ארגון
שותף

התאחדות לשלום אוניברסאלי UPF -

רכז הפעילות
דוא"לnurithi1@gmail.com :
ד"ר נורית הירשפלד
רקע על
ההתאחדות לשלום אוניברסאלי הנה ארגון בינלאומי ,אשר עוסק בקרוב לבבות בין
/ארגון
העמותה
אנשים מקבוצות אתניות ,דתיות או לאומיות שונות .ההתאחדות מקיימת פעילויות
שמעודדות עשיה ושיתופי פעולה של קבוצות ואנשים ממגזרים שונים ,מתוך תפיסה
שעשיה משותפת ונתינה הדדית יוצרים חברויות וקשרי לב ,המתעלים מעבר לגבולות
המגזריים ,הדתיים או הלאומיים .לפעילויות העמותה בארץ ובעולם שותפים
מנהיגים דתיים מכל הדתות .למידע נוסף ניתן להיכנס לאתר הבינלאומי של העמותה
בקישור http://www.upf.org
מטרות
העמקת הכרות וקירוב לבבות בין סטודנטים מרקעים דתיים שונים – בדרך של
הפעילות
עשייה חוויתית
פירוט הפעילות כל יום פעילות יתמקד באתר בעל ערך לבני אחת הדתות והפעילות תתקיים באותו
אתר .יום פעילות יחל בסדנת הכנה הכוללת דיון בנושאים של שימור אתרים בכלל
ושימור מקומות קדושים בפרט ,מפגשים עם מנהיגים מדתות שונות אשר יסבירו על
חשיבות המקום ויתקיים דיאלוג על התפיסות והאמונות הדתיות הקשורות באתר.
לאחר מכן הסטודנטים יפעלו באופן משותף בשיפוץ ,ניקוי ,צביעה וכדומה של
מקומות מקודשים הדורשים טיפוח :קברים ,בתי תפילה ומקומות אחרים בעלי אופי
מקודש לדתות שונות .לפעילות זו נתנו ברכתם אנשי דת מן הדתות המרכזיות בארץ:
רבנים יהודיים ,כמרים נוצריים ,ושייחים מוסלמים ודרוזים
מקום הפעילות אתרים שונים בארץ* ,תתקיים הסעה לאתרי הפעילות מהמכללה
מועדי הפעילות
דרישות קדם
לרישום

כל סטודנט חייב ב  7מתוך  8ימי פעילות מרוכזים אשר ייתקיימו בין השעות 8:66-
 10:66בתאריכים הבאים8.8 ,1.0 ,22.2 ,27.6 ,0.6 ,96.9 ,29.9 ,3.9 :
במטרה ליצור קבוצה הטרוגנית של משתתפים נידרש רישום מוקדם.
קבלה מותנת בהרשמה מוקדמת בקישור להלן:
רישום מוקדם לפרויקט שיתוף פעולה בין-דתי  -טיפוח מקומות קדושים

דרישות
מיוחדות
מכסה

הפרויקט מתאים לכל הסטודנטים ,דתיים ואתאיסטים כאחד ,אשר מעוניינים ללמוד
על האחר ,להרחיב אופקים ולתרום ליצירת מנהיגות של שלום וסובלנות הדדית.
עד  26סטודנטים

שם הפרויקט אחוה בין המשטרה לקהילה
מספר הקורס 1111112
שם
העמותה/ארגון
שותף
משטרת ישראל תחנת גזרת קרית מלאכי
רכז הפעילות

דני שמעוני-קצין מתנדבים של תחנת המשטרה גזרת קרית מלאכי

מיילdany_sh@zahav.net.il :
טלפון626-6812226 :
רקע על
גזרת קרית מלאכי כוללת שטח נרחב מצומת סלבר בדרום לצומת כנות בצפון ,כביש 6
העמותה/ארגון מערב עד כביש  9במזרח.
מטרות
מעורבות חברתית בתחומי קהילה בהבטים של הגברת הביטחון האזרחי בקרב
הפעילות
ילדים ,נוער וקשישים.
פירוט הפעילות שיתוף פעולה ייחודי מסוגו בין מוסד אקדמי לבין משטרת ישראל בקרב הקהילה
האזרחית.
סטודנטים יחולקו לצוותי פעולה יוכשרו ויודרכו מקצועית ע"י קצין מתנדבים מטעם
המשטרה .כל צוות יתמקד באחד מתחומי הפעילות הבאים:



מקום הפעילות
מועדי הפעילות

הבטים פליליים לגיל השלישי  -במעון יום לקשיש של אחוה
תעבורה בבתי ספר יסודיים – הרחבת הדרכת זה"ב של המשטרה
תעבורה בבתי ספר תיכוניים  -התמקדות בנהגים צעירים ,אלכוהול ונהיגה

מעון יום לקשיש-אחוה ,בתי ספר יסודיים ותיכוניים בקרית מלאכי ובאר טוביה
כל סטודנט חייב ב כ 16 -מפגשי פעילות של שעתיים עם הילדים/בני נוער/קשישים
בנוסף כ 66 -שעות להדרכה ולמידה ע"י הצוות המקצועי של המשטרה .הדרכה זו
תכלול את שעות ההכנה לקראת הפעילות שיידרשו מהסטודנטים (מצגות ,הרצאות,
סדנאות) בליווי והדרכת קצין המתנדבים.
הפעילות תתקיים בימים גמישים בשעות8:66-19:66 :

דרישות קדם
לרישום
דרישות
מיוחדות

מכסה

הפרויקט פתוח לכל הסטודנטים
רישום באופן עצמאי דרך מערכת רישום לקורסים
נדרשים מיומנויות עמידה מול קהל והדרכה
מפגש חשיפה למתעניינים  ,29/2 :1יום א' 11:66-12:66
מפגש חשיפה למתעניינים  ,11/9 :2יום ג' 12:96-19:96
ביום החשיפה ניתן יהיה לקבל מידע נוסף ולבחור את התחומים ,הימים והצוותים
עד  16סטודנטים

שם הפרויקט "תאהבו לתת – תתרגשו לקבל" עמותת אנוש
מספר הקורס 1111113
שם
העמותה/ארגון
שותף
רכז הפעילות
רקע על
העמותה/ארגון

אנוש  -העמותה הישראלית לבריאות הנפש
קארן פריאל-רכזת התנדבות ארצית מרכז אנוש ,דוא"ל karenp@enosh.org.il
אנוש הינה עמותה מובילה בתחום בריאות הנפש ומעניקה שירותי שיקום לכ0,666 -
איש ,ולכ 6,666 -בני משפחות באמצעות  29סניפים הפרושים ברחבי הארץ מקריית
שמונה ועד אילת .את משימות העמותה מובילים כ 766 -עובדים וכ 366 -מתנדבים.
החזון המוביל :מערך השיקום נועד לאפשר למתמודדים ליהנות משירות המספק
להם הזדמנויות לצמיחה ולהתפתחות אישית .זאת ,באמצעות רכישת מיומנויות
הצבת מטרות אישיות ובניית תכנית המכוונת להשגתן .כל אלו נועדו לאפשר
למתמודדים (כך אנו מעדיפים לקרוא לאוכלוסיית המשתקמים באנוש) לממש את
זכותם לחיים מלאים ובעלי משמעות בקהילה .שירותי העמותה:

 פנאי ,חברה וקהילה  -מסגרות חברתיות ,פעילות התנדבותית ופעילות בקהילה.
 דיור שיקומי בקהילה  -דיור עצמאי ,דיור תומך והוסטלים במגוון רמות ליווי.
 שיקום תעסוקתי  -מסגרות תעסוקה מוגנת ,תעסוקה מעברית ,תעסוקה נתמכת
ויזמות עסקית )פרויקט "מעוף").
 תמיכה וייעוץ למשפחות
מטרות
הפעלת שירותי העשרה ופנאי לאנשים המתמודדים עם מוגבלות נפשית ,במסגרת
הפעילות
עמותת אנוש
פירוט הפעילות הסטודנטים ישתלבו בפעילויות השוטפות של העמותה המעניקה שרותי שיקום
לאנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית .האפשרויות הן :העברת סדנאות במרכזי
חברה ופנאי כגון אורח חיים בריא ,ניהול תקציב ,הפעלת מחשב ,אומנות וכד'.
התנדבות במערך הדיור המוגן וההוסטלים ,תמיכה וליווי המתמודדים במסע
החלמה ,התנדבות במועדון תעסוקתי בו ידריכו הסטודנטים הרגלי עבודה ומיומנויות
לקראת יציאה למסגרת רגילה.
הסטודנטים יקבלו הנחייה וליוויי צמוד של אנשי הצוות לאורך כל תקופת הפעילות.
מקום הפעילות לפי צרכי הסניפים בעמותה:

מועדי הפעילות

 רחובות ,קרית גת ונתיבות/שדרות :מועדות חברתי אחה"צ
 רמלה ,אשדוד ,אשקלון  :מרכז תעסוקתי בבוקר או מועדון חברתי אחה"צ
סה"כ  06שעות פעילות בהתאם למועדים בתיאום מנהל הסניף.

דרישות קדם
לרישום

המעוניינים צריכים לשלוח מייל לkarenp@enosh.org.il :
עם :פרטי התקשרות ,רקע אישי קצר ,מקום פעילות מועדף ,ימים ושעות פנויים.
מנהל המסגרת המועדפת יצור קשר לקביעת ראיון קבלה.
רק לאחר אישור מנהל המסגרת יירשם הסטודנט לקורס ע"י צוות הדיקן.

דרישות
מיוחדות
מכסה

רגישות ונכונות לתרום לזולת ,יחסי אנוש טובים ,יכולת עבודה בצוות ,נכונות
ללמידה ,יכולת התמדה ואחריות אישית.
עד  16סטודנטים

שם הפרויקט כפר שיקומי עלה נגב -נחלת ערן
מספר הקורס
שם
העמותה/ארגון
שותף
רכז הפעילות
רקע על
העמותה/ארגון

1111111
עלה נגב -כפר שיקומי לאוכלוסיות מיוחדות

מילי בלום-זך ,טלפון 679-2906229
עלה נגב-נחלת ערן ,הינו כפר שיקומי לאנשים עם צרכים מיוחדים ,הפועל במסגרת
רשת עלה .הכפר שוכן סמוך לאופקים ומשמש כיום בית טיפולי מחבק ל 166 -דיירים
תלמידי בי"ס ומטופלי חוץ רבים..
הייחוד ,התפיסה והחזון .צוות הכפר מתייחס לכל דייר כאל עולם ומלואו תוך דאגה
לצרכיו המיוחדים .הפעילות כולה מונעת ע"י התפיסה והחזון ,שכל אדם ,חלש וחריג
ככל שיהיה ,ראוי לקבל את הטיפול המקצועי ביותר ,לחיות חיים טובים ומכובדים
ולהיות תורם ויצרני לסביבתו.
יו"ר הכפר ,אלוף במיל' דורון אלמוג ,אביו של ערן אלמוג ז"ל ,מדייריו הראשונים של
הכפר ,דורון פועל בכפר ומחוצה לו לחיזוק המודעות והפעילות לקידומם ולאושרם
של אנשים עם צרכים המיוחדים למידע נוסף:
http://www.aleh.org/eng/index.asp
מטרות
ההתנדבות תכלול ליווי אישי של דייר/ת בכפר ,או סיוע בהפעלה של קבוצת דיירים
הפעילות
בבריכה  /בספארי  /במסגרת תרבות הפנאי.
פירוט הפעילות הסטודנטים ישתלבו בפעילויות שונות בכפר בהתאם להעדפתם ויכולותיהם.
הכפר מקיף קשת רחבה של תחומים :מעון פנימייה לאנשים עם פיגור שכלי .בית
ספר לחינוך מיוחד .מרכז תעסוקה לדיירי הכפר .מרכז הידרותרפיה .בית חולים
סיעודי מורכב הנותן מענה לתינוקות ,ילדים ובוגרים .ספארי וחווה לרכיבה טיפולית.
מרכז שיקום יום לאנשים אחרי פגיעות נרכשות.
הסטודנטים יקבלו הדרכה וליוויי צמוד של אנשי מקצוע לאורך כל תקופת הפעילות
ויהיו חלק מצוות מתנדבים להם מקום מרכזי ומשמעותי בכפר.
מקום הפעילות עלה נגב-נחלת ערן ,סמוך לאופקים
מועדי הפעילות  06שעות פעילות אשר יבוצעו  2-6שעות בשבוע במועדים קבועים בתיאום מראש
בימים :א-ה בשעות :בוקר  /אחה"צ
ניתן לפרוס את הפעילות גם לחודש יולי אוגוסט( .הכפר עובד כל השנה).

דרישות קדם
לרישום

ביקור בכפר הינו תנאי חובה מקדים .יש להרשם לסיור בלינק:
רישום מוקדם לפרויקט שיתוף כפר שיקומי עלה נגב -נחלת ערן

מועד סיור  :1יום ב'16:66-12:66 ,26/2/2616 ,
16:66-12:66
מועד סיור  :2יום ב' ,9/9/16
רק לאחר הסיור יוכל הסטודנט להירשם דרך דיקן הסטודנטים.
דרישות
מיוחדות
מכסה

יכולת הכלה לאנשים עם צרכים מיוחדים בדרגות גבוהות והרבה נשמה
אפשרות להתחייב ליום ושעה קבועים מידי שבוע.
עד  2סטודנטים

שם הפרויקט סטודנטים עושים שינוי בקהילה
מספר הקורס
שם
העמותה/ארגון
שותף

1111111

רכז הפעילות
רקע על
העמותה/ארגון

פתחי אבו גנימה 111-3327211
אוהל המתנדבים הנו יחידה בתוך אג'יק -מכון הנגב .האוהל הוקם במטרה לחזק
אחריות קהילתית ואזרחות פעילה בחברה הערבית בישראל בכלל ובחברה הערבית-
הבדואית בנגב בפרט ,באמצעות פיתוח מערכת התנדבות ענפה מתוך הקהילה
המקומית ולמענה .זאת ,כדי לקדם שינוי חברתי ולסייע להעצמת הקהילה
ולהתפתחותה כחלק בלתי נפרד של החברה האזרחית בישראל .כיום ,רוב הפעילות
מתקיימת בחברה הערבית בנגב ובמקצתה בחברה היהודית בנגב.

מטרות
הפעילות

אוהל המתנדבים אג'יק

-

תרומה לקהילה בתחומי ההתמחות של הסטודנטים דרך פעילות חברתית בלתי
פורמאלית.
הקניית כלים להדרכת תחומי ידע שונים לילדים ,הורים ונשים.

פירוט הפעילות פעילות בתחומים בריאות וגיל הרך
מדריכות בריאות :במסגרת מחלקת הבריאות באג'יק-מכון הנגב ,תכנית הכשרת
מדריכות בריאות שיעבירו סדנאות לנשים בנושא בריאות ומניעת תאונות ביתיות
בקרב ילדים.
מדריכות אוריינות הורים :במסגרת המחלקה לגיל הרך באג'יק-מכון הנגב
הסטודנטים יוכשרו להדרכת הורים בנושא שעת משפחה ,הקניית שפה ,מלים
ראשונות לילדים ,משחקים ואיך מספרים סיפור לילד.
מקום הפעילות פריסה גאוגרפית תאפשר לסטודנטים להתנדב כל אחד בישוב שלו ובמקרים חריגים
בישוב סמוך
מועדי הפעילות  26שעות פעילות ו  16שעות הדרכה
דרישות קדם
לרישום
דרישות
מיוחדות
מכסה

בימים שישי או שבת .בשעות 3:66-12:66
שליטה בשפה הערבית ,רצוי מיומנויות הנחייה והדרכה
רישום באופן עצמאי דרך מערכת רישום לקורסים
עדיפות לסטודנטים הלומדים הוראה לגיל הרך ,חינוך מיוחד ,מדעים או מדעי החברה
עד  16סטודנטים

שם הפרויקט כוכבי המדבר :חממה למנהיגות חברתית בקרב צעירים בדואים בנגב
מספר הקורס
שם
העמותה/ארגון
שותף
רכז הפעילות
רקע על
העמותה/ארגון

מטרות
הפעילות

1111116

כוכבי המדבר
מתן יפה – מנכ"ל העמותה ,דוא"ל matan@desertstars.org.il
626-2016600
החזון
עמותת "כוכבי המדבר" הוקמה בכדי לטפח דור חדש של מנהיגות בקרב הקהילה
הבדואית .דור אשר יקח אחריות ויוביל את הקהילה הבדואית כולה ליצירת חברה
טובה ,צודקת ושוויונית יותר ויאפשר חיים משותפים וטובים יותר במרחב הנגב.
מנהיגות זו תפעל לתועלת כלל האוכלוסייה הבדואית בדרום הארץ ,ללא קשר למקום
מגוריהם.
מתווה הפעילות
התוכנית מורכבת ממספר שלבים היוצרים רצף על פני מספר שנים :שלב ממיין
ומכין -איתור המועמדים ,שלב החממה למנהיגות – תכנית הכשרה מנהיגותית
לתקופה של עשרה חודשים בתנאי פנימייה ,פיתוח אישי הכולל הכשרה
אקדמית/תעסוקתית ,הגשמה עצמית ליווי בוגרי החממה והובלה חברתית  -תוצר
הפעילות הכולל את חזרתם של הבוגרים לקהילה כמנהיגים המובילים את החברה
ופועלים ומשתלבים בעמדות מפתח שיאפשרו להם להוביל שינוי.
העמותה מונהגת ע"י יזמים חברתיים ונבחרי ציבור יהודים וערבים כאחד.
השתלבות סטודנטים בליווי המועמדים לתכנית בשלבים שונים של הפעילות ובמגוון
משימות רחב.

פירוט הפעילות
 תרגול עברית עם חניכי התוכנית השתתפות בפעילויות העמותה והעברת פעילויות שונות לחניכים עזרה במיפוי וגיוס שותפים פוטנציאלים לתוכנית מדיה – ניהול אתר אינטרנט ,פייסבוק וכד'הסטודנטים יקבלו הנחייה וליוויי צמוד של אנשי הצוות לאורך כל תקופת הפעילות.
מקום הפעילות משתנה בהתאם לתחום הסיוע .אופציה לעבודה מהבית.
מועדי הפעילות

סה"כ  06שעות פעילות עד חודש אוגוסט – כולל.
אופציה למספר ימים מרוכז.

דרישות קדם
לרישום

מיון ע"י מנכ"ל העמותה .יש לשלוח מייל לmatan@desertstars.org.il :
לציין במייל :פרטי התקשרות ,רקע אישי קצר ,ותחום עניין מהתחומים הצויינו
לעיל .ניתן לקבל פרטים נוספים בטלפון 626-2016600 :מתן יפה.
רק לאחר אישור מנכ"ל העמותה יוכל הסטודנט להירשם דרך דיקן הסטודנטים
הפרויקט מוצע לסטודנטים מכלל המגזרים בחברה ,דוברי עברית וערבית כאחד.
בעלי רצון ועניין להכיר מקרוב את החברה הבדואית ולסייע בקידום חברה ישראלית
טובה ומלוכדת יותר.

מכסה

עד  2סטודנטים

דרישות
מיוחדות

