
 

לסטודנטים לתואר ראשון בגין תרומה לחבריהם לספסל  הענקת פרס :קול קורא
 מטעם היחידה למעורבות חברתית תשע"ו הלימודים,

 
 אשר העתיד דור את בסטודנטים רואהבמכללה האקדמית אחוה  חברתית למעורבות היחידה

  .הישראלית המציאות על להשפיע בכוחו
לעבות את החוויה הערכית והחברתית בקרב אוכלוסיית  מתוך תפישה זו, מבקשת היחידה

הסטודנטים הלומדת במכללה האקדמית אחוה, תוך שהיא מהווה גוף מתווך בין עמותות 
 חברתיות שונות ובין הסטודנטים. 

הידוק הקשר בין אוכלוסיית הסטודנטים לבין ארגונים ועמותות חברתיות המשקפים את הלך 
לתרום לגיבושה של תפישת עולם חברתית בקרב הסטודנטים, הרוח החברתי בישראל, עשוי 

 הנובעת מתוך היכרות עם השדה החברתי ומתוך מעורבות פעילה בו.
החברתית הן  כי לכל סטודנט יש הכוח והיכולת לתרום ולהשפיע על הסביבה ,אנחנו מאמינים

 במסגרת תחומי המכללה והן מחוצה לה.
 

מודעות עידוד הבות חברתית בחרה להוסיף דגש מיוחד להיחידה למעורבשנת הלימודים תשע"ו 
המתבטאת במתן מודעות החברתית של סטודנטים הלומדים במכללה כלפי סטודנטים אחרים, 

לחשוף את העשייה החיובית הנרקמת במכללה גם  וכן סיוע לימודי מתוך רצון להיטיב ולתרום
 בערוצים הלא פורמליים.

 
אשר לסטודנטים  1000₪בתוך כך, היחידה למעורבות חברתית מציעה בזאת פרס בגובה של 

רצון באופן עקבי תרמו וחלקו את הידע שברשותם עם הסביבה וסייעו לחבריהם ללימודים מתוך 
 .טוב באופן מיוחד

 
 

, כפי שזו הגדרת התרומה החברתיתלעונים להמליץ על סטודנטים ה הנכם מוזמנים בזאת 
באופן החופשי ומרצונם מזמנם מכיר סטודנט או סטודנטית שתרמו  והנךבמידה  תוארה לעיל.

יוצא דופן, למשל באמצעות העברת סיכומי שיעור לסטודנטים מתקשים, שיתוף בחומרים עם כלל 
 ת סטודנטים רחבה,לטובת קבוצמיוחדת הכיתה, ייעוץ לחברים, עידוד, תמיכה והכוונה ופעילות 

שם הסטודנט, פרטי לגבי המועמד הכוללת על גבי הטופס המצ"ב המלצה לקבל נשמח מאוד 
ניתן בהחלט לצרף  נוסף.רלוונטי וכל מידע  היואופי היקף העשייה/עזרה, לומד בו /תכניתהחוג

 לכיתה. נוספים  המלצות של חברים
 

בחן ת תועדה הכוללת את דיקן הסטודנטים, ראש תחום מעורבות חברתית ורכזת מעורבות חברתי
הועדה . הפרסלציון מיוחד ומתן סטודנטים אשר ימצאו מתאימים  4את ההמלצות ותבחר עד 

שומרת לעצמה את הזכות לאסוף מידע רקע נוסף על המועמדים ככל שידרש, כולל אימות המידע 
 שנשלח.

 יוזרם לחשבון שכר הלימוד של הסטודנט במהלך שנת הלימודים.  הפרס

 סופית ואינה ניתנת לערעור. החלטת הועדה הינה 

 .'שמות הזוכים יפורסמו באתר המכללה במהלך סמסטר ב 
 

, לרכזת מעורבות חברתית בדיקן הסטודנטים, גב' רוני ידנית בלבד ,את הטופס המצ"ב להעביריש 
 .28.1.16עד סוף סמסטר א' תשע"ו מלא כאשר הוא את הטופס קוריאל, 

 
 לנשים ולגברים כאחד*מסמך זה נכתב בלשון זכר אך מיועד 

 

 

 פורייה ומוצלחת.בהצלחה ושנת לימודים 



 

טופס המלצה להענקת פרס לסטודנטים לתואר ראשון בגין תרומה לחבריהם לספסל הלימודים, 
 מטעם היחידה למעורבות חברתית תשע"ו

 

 

שם הסטודנט הממליץ: ___________________תעודת זהות: 
_______________________ 

 

טלפון: _____________תוכנית לימודים: __________________שנת לימודים: מספר 
______ 

 אני ממליץ על: 

 

שם הסטודנט המועמד לפרס: ____________________ תעודת זהות או מספר טלפון  .1
 של המועמד: ________________

 

נימוקים להמלצה ותיאור ההתנהגות יוצאת הדופן : 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

המלצות וממליצים נוספים במידה ויש: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________________ 

 מומלץ לצרף תיעוד של העשייה בכל דרך אפשרית ) פייסבוק, קבוצת    

וכו'(       whatsup  

 

 דיקן סטודנטים

 היחידה למעורבות חברתית



 

 

 

 

 


