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 2017, אוגוסט

 לסטודנט -נוהל קורס מעורבות חברתית תמורת נק"ז 

 סמסטר א' חתשע"
 כללי  .1

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

סטודנטים לתואר ראשון של המכללה ה חובת ההשתתפות בקורסי מעורבות חלה על כל .1.2
 האקדמית אחוה אשר החלו לימודיהם בסמסטר א' תשע"ד ואלך. 

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

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

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

בבית הספר לחינוך הקורס מחליף קורס בחירה מלימודי התמחות. בבית הספר למדעים בתכנית  .1.5
הקורס ת למדעי החיים בית הספר למדעים בתוכניס כללי. בלפסיכולוגיה הקורס מחליף קור

 מחליף קורס בחירה.

 הנוהל באחריות דיקן הסטודנטים.  .1.6

 

 הסטודנט  אחריות .2

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

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

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

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

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

 .בהתאם לתקנון האקדמי שאינו פעילות קהילתית, כדרך כל נכשל ,להירשם לקורס חוזר
 

 הליך ורישום .3

 תתפרסם באתר ובנספח א' לנוהל זה להלן. חפרויקטים תשע"חוברת  .3.1

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

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

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

יגיעו למשרד הדיקן לאחר תאריך תקופת הייעוצים יטופלו בתקופת שר לרישום אטפסי בקשה  .3.4
 השינויים בלבד.

   סטודנט לא יוכל להירשם ליותר מפרויקט אחד .3.5
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המסלול. על הרכזות לבדוק את זכאות  לרכזות מדיקן הסטודנטים טפסי הבקשה יועברו .3.6
(, לרשום כלשהי מגבלה להם שאיןו תנאי על שאינם, והלאה' ב משנה סטודנטים)הסטודנטים 

 במידה ויש מניעה. בהקדם האפשריאותם לקורס, או להתריע 

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

/שינויים, על השלמת הרישום מוטלת על הסטודנט. במהלך תקופת הייעוציםבדיקת אחריות ל .3.8
  לקורס הושלם. שהרישוםלוודא אישי ואת המערכת מהמידע  להדפיס הסטודנט

 
 חלופות לקורס ואפשרויות נוספות .4

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

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

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

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

 נק"ז קהילתי במקום מלגה.

 
 

 להלן :
 נספח א': חוברת הפרויקטים

 נספח ב': טופס בקשה לרישום
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 סמסטר א' חפרויקטים חברתיים תמורת נק"ז תשע" חוברת: א' נספח

 הפרויקטים ודרכי הרשמהלהלן מידע על 

  חונכות לימודית לילדי אומנה-אור שלום שם הפרויקט  .1

  1110014-01 מספר הקורס

   אחוה בין המשטרה לקהילה שם הפרויקט .2

  1110002-01 מספר הקורס

  תאהבו לתת תתרגשו לקבל-אנוש שם הפרויקט .3

  1110003-01 מספר הקורס

  ועלמה  עלם שם הפרויקט .4

  1110045 מספר הקורס

  בוא אלינו לים...-זיו נעורים שם הפרויקט .5

  1110028-01 מספר הקורס

  בית המייסדים-תרבות עד הבית הפרויקטשם  .6

  1110029-01 מספר הקורס

  דרור ואחוה ברמלה שם הפרויקט .7

  1110010-01 מספר הקורס

  לתת שם הפרויקט .8

  1110020-01 מספר הקורס

 ₪ 3000 אפשרות למלגה על סך  סודקות את תקרה הזכוכית הפרויקטשם  .9
שעות פעילות  30לתוספת של 

 שעות פעילות( 90)סה"כ 
 1110016-01 מספר הקורס

  סטודנטים עושים שינוי בקהילה-אג'יק שם הפרויקט .10

  111005-01 הקורסמספר 

  הורה דרך-בטרם שם הפרויקט .11

  1110011-01 מספר הקורס

  פרויקט רב תרבותי-טביעת אצבע שם הפרויקט .12

  1110025-01 מספר הקורס

  מלווה למידהסטודנט -חונכות אקדמית שם הפרויקט .13

  1110021-01 מספר הקורס

  ניצנים ראשונים שם הפרויקט .14

  01-1110017 מספר הקורס

  אחוות המועדונית שם הפרויקט .15
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  01-1110019 מספר הקורס

  מכון סאמיט-טיפולית לילדי אומנהחונכות  שם הפרויקט .16

  1110027-01 מספר הקורס

   אחוות ידידים שם הפרויקט .17

  1110051-1 מספר הקורס

   אחוה בסביבה ירוקה שם הפרויקט .18

  1110023-01 מספר הקורס

   קסם הקשישים שם הפרויקט .19

  1110032-01 מספר הקורס

   בפסגה אחווה שם הפרויקט .20

  1110034-01 מספר הקורס

  חונכים במרכזי למידה-ויוןשער שו שם הפרויקט .21

  1110037-01 מספר הקורס

  נאמני נגישות באחוה שם הפרויקט .22

  1110006-01 מספר הקורס

  אחוה למען דיור מוגן בחצור הפרויקטשם  .23

  1110007-01 מספר הקורס

  ה\לתת הזדמנות לכל נער -אח בוגר שם הפרויקט .24

  01-1110008 מספר הקורס

  חונכים בבית אפל-אחוה בכפר שם הפרויקט .25

  10-1110009 הקורסמספר 

  טעימה אקדמית  שם הפרויקט  .26

  1110050-1 מספר הקורס
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 חונכות לימודית לילדי אומנה-אור שלום הפרויקט שם

 1110014-01 הקורס מספר
 ארגון/העמותה שם

 שותף
                                  

  

 אומנה במרכז" -שלום"אור  -

 רכזת מתנדבים.,  מסורי זהבה הפעילות רכז
Shalom.co.il-zehavam@Orr  

לירון לוי הרשקוביץ, עובדת סוציאלית ורכזת מתנדבים אומנה טיפולית באשדוד 
  4325439-052נייד  shalom.co.il-lironl@orr  ואשקלון 

 על רקע
 ארגון/העמותה

  ונוער בילדים לטיפול בישראל הגדול רווח מטרות ללא ארגון הוא שלום אור
 ביתיות חוץ למסגרות והועברו הרווחה רשויות ידי על מבתיהם שהוצאו בסיכון

 .הזנחה או/ו פיזיות או/ו נפשיות התעללויות, הורי תפקוד חוסר עקב
 תכניות במגוון, נוער ובני ילדים, פעוטות 1,300-בכ תמטפל "אור שלום" להיום נכון 

 קלט משפחות, אומנה משפחות -הארץ רחבי בכל לצרכיהם מותאמות ומסגרות
 . ועוד ולבנות לבנים שפוזיותיא פוסט פנימיות משפחתיים מעונות, חירום

 190 -ילדים מתוכם כ 800 -משפחות אומנה המטפלות ב 560 -אור שלום מלווה כ
 ילדים בעלי צרכים מיוחדים.

משפחת אומנה מהווה לילד משפחה נורמטיבית ויחד עם זאת נשמר הקשר בינו 
לבין משפחתו הביולוגית. משפחת האומנה מהווה לילד בית חם, משפחה עוטפת 

צורך התפתחות תקינה וסיכוי אמיתי להווה ולעתיד טובים וכל מה שילד זקוק לו ל
  אתר עמותת אור שלוםיותר. פרטים נוספים ניתן למצוא  באתר העמותה 

חונכות לימודית חברתית אשר מאפשרת לילדים  שבאומנה לממש את הפוטנציאל  הפעילות טרותמ
ליווי של חונכות אישית לימודית תורמת מאוד לעצמאותו של הילד, הגלום בהם. 

 להעצמת ביטחונו האישי ולשיפור ניכר במיומנויות החברתיות והלימודיות.

 החונכות הינה שנתית, אחת לשבוע למשך שעתיים בשעות אחה"צ בלבד. הפעילות פירוט
ולילדים בעלי צרכים חונכות לימודית חברתית לילדים הלומדים בבתי ספר רגילים 

מיוחדים הלומדים בחינוך המיוחד ) אוכלוסיית הילדים הללו הינה בעלת נכות 
. במהלך השנה יתקיימו שני מפגשים בתחילת כל (םפיזית או/ו קשיי למידה למיניה

 סמסטר.

 החונכות מתקיימת באזורים בהם מתגוררים הילדים באומנה בעלי הצרכים  הפעילות מקום
 רמלה, לוד, יד בנימין, יבנה, קריית עקרון, מושב עזריה, רחובות -המיוחדים

 וכן חונכות בקרב ילדים מהמגזר הערבי שמתגוררים בלוד ורמלה.  
 **שיבוצים סופיים יתבצעו באוקטובר בהתאם לצרכי הילדים.

 החונכות מתקיימת בשעות אחה"צ בלבד. שעות וימי הפעילות ייקבעו בין  הפעילות מועדי
 המתנדב/ת לבין הילד/ה אותם יחנכו ומשפחת האומנה.

 קדם דרישות
 לרישום

צריכים לשלוח מייל לרכזת המתנדבים בעמותה ולתאם מועד לראיון  המעוניינים
. רק לאחר ראיון הראיונות יתקיימו בספטמבר במשרדי האומנה בנס ציונה אישי

סטודנטים את טופס יש להעביר לדיקן האישי הסטודנט/ית יוכל להירשם לקורס. 
 חתום ומלא. נספח ב'("בקשה רישום לפרויקט" )

טיפולית, בעלי נכונות לתרום לזולת, יכולת התמדה  יהסטודנטים בעלי אוריינטצ מיוחדות דרישות
 ואחריות אישית.

 עדיפות לסטודנטים הלומדים  חינוך, חינוך מיוחד, פסיכולוגיה. 
 מוצלחת תהווה בסיס למכתב המלצה מעובדת סוציאלית של העמותה.פעילות 

 סטודנטים 10 מכסה

mailto:zehavam@Orr-Shalom.co.il
mailto:lironl@orr-shalom.co.il
mailto:lironl@orr-shalom.co.il
http://www.orr-shalom.org.il/
http://www.orr-shalom.org.il/
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שם 

 הפרויקט
 אחוה בין המשטרה לקהילה 

 1110002-01 מספר הקורס

שם 
העמותה/ארגון 

 שותף
 משטרת ישראל תחנת גזרת קרית מלאכי 

 קצין מתנדבים של תחנת המשטרה גזרת קרית מלאכי -דני שמעוני רכז הפעילות

 4815254-050, טלפון:  dany_sh@zahav.net.ilמייל:  

רקע על 
 /ארגוןהעמותה

גזרת תחנת משטרת קרית מלאכי כוללת שטח נרחב מצומת סילבר בדרום לצומת כנות 
 במזרח. 3ערב עד כביש מ 4בצפון, כביש 

שותף הקהילה מהווה התחנה פועלת רבות להידוק הקשר עם הקהילה מתוך הנחה כי 
 יצירת איכות חיים טובה יותר לקהילה.מרכזי למניעת עבריינות ול

מטרות 
 הפעילות

מעורבות חברתית בתחומי קהילה בהיבטים של הגברת הביטחון האזרחי בקרב 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:

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

  התמקדות בנהגים צעירים, אלכוהול ונהיגה.  -תעבורה בבתי ספר תיכוניים 

 .מניעת אלימות בקרב האוכלוסייה הצעירה 

 .התנהגות צעירים אל מול אלימות מבוגרים כלפיהם 

  במעונות יום לקשיש שבגזרה. -היבטים פליליים לגיל השלישי 

 .אלימות ברשת בקרב בני הנוער 

מקום 
 ילותהפע

הפעילות מתקיימת בתי ספר יסודיים ותיכוניים, גני ילדים, מתנ"סים, מרכזים 
קהילתיים ומעונות יום לקשיש בקרית מלאכי, באר טוביה, קרית גת ומועצה אזורית 

 .ומועצה מקומית בני עיש שפיר

מועדי 
 הפעילות

 מפגשי פעילות של שעתיים עם הילדים/בני נוער/קשישים  15  -כל סטודנט חייב ב כ

שעות להדרכה ולמידה ע"י הצוות המקצועי של המשטרה. הדרכה זו תכלול  30  -בנוסף כ
את שעות ההכנה לקראת הפעילות שיידרשו מהסטודנטים )מצגות, הרצאות, סדנאות( 

הבוקר )יתכן הפעילות תתקיים בימים ובשעות מרבית בליווי והדרכת קצין המתנדבים. 
 .סטודנטיםל תוך תאום בין המוסדוחלק מהפעילות תקיים בשעות אחה"צ( 

 .4815254-050, טלפון:  dany_sh@zahav.net.ilיש לפנות ישירות לדני מייל:   רישום

הסטודנטים את טופס "בקשה רישום לפרויקט" להשלמת הרישום, יש להעביר לדיקן 
 קבלה לקורס הינו רק לאחר אישור סופי של משרדי הדיקן. ( חתום ומלא.נספח ב')

דרישות 
 מיוחדות

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

 סטודנטים 20 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   

 Shirleyn@enosh.org.ilמנהלת תחום התנדבות.  - שירלי נוימן רכז הפעילות

רקע על 
 /ארגוןהעמותה

 -לכ י שיקוםאנוש הינה עמותה מובילה בתחום בריאות הנפש ומעניקה שירות
ים ברחבי הארץ שסניפים הפרו 53בני משפחות באמצעות  4,000 -ולכ איש,  6,000

 800 -כובדים וע 700 -את משימות העמותה מובילים כ. מקריית שמונה ועד אילת
 מתנדבים.

הזדמנויות  להם המספק משירות ליהנות למתמודדים לאפשר נועד השיקום מערך
 לחיים זכותם את לממש למתמודדים לאפשר ,אישית ולהתפתחות לצמיחה
 :העמותה שירותי .משמעות בקהילה ובעלי מלאים

 הילהמרכזים חברתיים וחיבורים לק – וקהילה חברה. 

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

 תעסוקה, מעברית תעסוקה ,מוגנת תעסוקה מסגרות - תעסוקתי שיקום 
 "מעוף"(. פרויקט (עסקית  ויזמות נתמכת

 למשפחות וייעוץ תמיכה  

מטרות 
 הפעילות

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

 הסטודנטים ישתלבו בפעילויות השוטפות של העמותה.  פירוט הפעילות
לימודי מחשב, שפה,  –האפשרויות הן: העברת פעילויות  בדגש על העשרת השכלה 

עבודה על שיפור תקשורת בינאישית ומיומנויות  שיפור מיומנויות  למידה.
 חברתיות. סיוע לצוות בהובלת פרויקטים.

הסטודנטים יקבלו הנחייה וליוויי צמוד של אנשי הצוות לאורך כל תקופת 
 הפעילות.

 המלצה מהצוות המקצועי של אנוש יוכלוהמתאימים ! 

 לפי צרכי הסניפים בעמותה:  מקום הפעילות

  לציון, נס ציונה, יבנה, רמלה לוד, קריית גת, בית שמש, רחובות, ראשון
 מודיעין,  אשדוד, אשקלון .

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

 Shirleyn@enosh.org.il  לשירלי נוימן לשלוח מייל  םעל המעונייני רישום
יש לציין:  פרטי התקשרות, רקע אישי קצר, מקום פעילות מועדף, ימים ושעות 

דפת יצור קשר לקביעת ראיון קבלה. פנויים. מנהל הסניף או מנהל המסגרת המוע
( נספח ב'יש להעביר לדיקן הסטודנטים את טופס "בקשה רישום לפרויקט" )

 ומלא.חתום 

דרישות 
 מיוחדות

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

 סטודנטים 10 מכסה
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 עלם ועלמה  שם הפרויקט
 1110045-1 מספר הקורס

שם 
העמותה/ארגון 

 שותף
למען נוער במצבי סיכון בישראל )קריית  –עמותת עלם  

 מלאכי(

 רכזת המתנדבים של מגדלור קריית מלאכי  –ספיר קדוש  רכז הפעילות

 9773612-054פלאפון:       .lkadosh@elem.org.i sapir מייל: 

רקע על 
 /ארגוןהעמותה

עמותת עלם הוקמה במטרה לסייע לבני נוער במצבי סיכון ומצוקה בישראל 
ממצבם ולמצוא את מקומם בחברה, כבוגרים וכאזרחים תורמים, להיחלץ 

 .לעצמם, למשפחתם ולחברה הישראלית
עלם הוקמה בידי קבוצת אנשי ציבור מתנדבים ואנשי מקצוע מישראל ומארה"ב, 

ם משמשת עבור בני הנוער במצבי הסיכון כתובת על. 1983ונרשמה כעמותה בשנת 
ויש לה  הלהשתלבותם המחודשת בקהיללת הדרך אמיתית ומסייעת בסלי

 פרויקטים בכל רחבי הארץ. 

מטרות 
 הפעילות

 ליצור קשר אישי עם הנערים ולהעביר פעילויות בנושאים שונים. 

חינוכית בשעות אחר  -טיפולית –מהווה מסגרת חברתית  -מרכז נוער "מגדלור"  פירוט הפעילות
שימוש במגוון כלים בניהם : באמצעות  קהצהריים והערב, ומאפשר עבודת עומ

התערבות פרטנית, התערבות קבוצתית, פעילות פנאי חברתית ופיתוח מנהיגות. 
שירותי המגדלור הנם אוניברסאליים, ומוצעים לכלל בני נוער בעיר, בדגש על מתן 

מענה ייחודי לבני נוער מקבוצות תרבותיות שונות ונוער במצבי סיכון ומצוקה, 

 –במגדלור מועברות סדנאות שונות כמו  .ירותי הנוער בעירועבודה משותפת עם ש
 סדנת בישול, קבוצה אתלטיקה, קבוצה לכתיבת ראפ ועוד... 

)צמוד למאפיית  1מרכז נוער "מגדלור" נמצא בקריית מלאכי בכתובת: בר יהודה  מקום הפעילות
 הכיכר(.

. הסטודנט 21:30עד  17:00"המגדלור" פתוח מראשון עד חמישי החל מהשעה  מועדי הפעילות
יבחר את היום שמתאים לו ביותר. מעבר לכך, יש הכשרות למתנדבים והדרכות 

 אישיות עם רכזת המתנדבים. 

054-פלאפון:        g.ilsapir.mal@elem.or יש לפנות ישירות לספיר במייל:  רישום
 . לקביעת פגישת הכרות 9773612

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

דרישות 
 מיוחדות

 יכולת ליצור קשר אישי, אמפתיה, גמישות, חוסר שיפוטיות וסבלנות.

 סטודנטים 5 מכסה
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בוא אלינו לים...-זיו נעורים שם הפרויקט  
01-1110028 מספר הקורס  

 זיו נעורים שם העמותה/ארגון שותף
 קישור לאתר זיו נעורים 

 מעיין סויסה, רכזת תחום חינוך רכז הפעילות
0547750989טלפון   

maayan@zivneurim.org, office@zivneurim.org 
לזכר חברם זיו   13  ע"י יוצאי שייטת  2000העמותה הוקמה בשנת  רקע על העמותה/ארגון

ים ולמנוע לוי שנפל בעת מילוי תפקידו, במטרה לקדם לטפח להעצ
 את נשירתו של נוער בסיכון ממערכת החינוך. 

הסביבה הימית מזמנת לנערים אותם אנו מלווים, התמודדות 
ואתגרים עם הים ועם כלי השייט )בוגי ים ,גלישת גלים ורוח 

,קאייקים שייט בסנונית ועוד( בהתבסס על חוויות אלו מבקשת 
ות עם אתגרי וכלים להתמודדהעמותה להקנות לבני נוער ערכים 

.החיים   
ליווי קבוצתי בפעילויות הימיות לבני נוער בסיכון בשילוב עם חניכה  מטרות הפעילות

לימודית .הפעילות הימית תתקיים במרכזים הימיים באשדוד 
 ונתניה 

במוסד החינוכי ממנו מגיעים   החניכה תתבצע   -  חניכה לימודית
בעיקר בנושאי הליבה ופנימיות ( . תתמקד   החניכים ) ביתי ספר

בבתי הספר   )מתמטיקה ואנגלית ( אחת לשבוע למשך שעתיים
 בשעות הבוקר ובפנימיות בשעות אחה"צ .

כי השתתפותם של החניכים   עולה  מתוכנית המדידה
ובמוטיבציה הנער   הימית הביאה לשינוי משמעותי ברצון  בפעילות

 להשקיע ולהצליח בלימודים .
רו רבות וייצרו פער משמעותי בלימודים רבים מהחניכים שהחסי

זקוקים לאח בוגר שילווה אותם ויסייע להם לצמצם את הפער 
 הקיים ולהיות מסוגלים לגשת לבגרויות ומבחנים.

שיתוף פעולה בין הסטודנטים של מכללת אחווה לבין פעילות  פירוט הפעילות
 העמותה שלא למטרות רווח.

כל סטודנט ישובץ לקבוצה הפועלת אחת לשבוע במרכז הימי. 
בתאום עם מנהל המרכז ועם מדריך הקבוצה יוחלט האם על 

הסטודנט להגיע )באותו שבוע( לפעילות המתקיימת במרכז הימי או 
לחילופין לסיוע לימודי לתלמידים של זיו נעורים בבית הספר / 

 –  ן החודשים אוקטוברתקופת הפעילות בי  פנימייה בה הם לומדים.
יוני . התכנית גמישה מאוד ומאפשרת לסטודנט לקחת חלק בפעילות 

חינוכית וערכית לנערים ונערות בסיכון וכן לשלב זאת עם לימודים 
אקדמאיים ללא פשרות.הסטודנטים שיבחרו יקבל ליווי מקצועי 

 במקום והדרכה במהלך כל הפרויקט. 
 פריסה ארצית מקום הפעילות

הפרויקט פתוח לכלל הסטודנטים אך תינתן עדיפות לסטודנטים  דרישות קדם לרישום
 ממסלול לחינוך/פסיכולוגיה.

לתרום לזולת, יחסי אנוש  אחריות ויכולת התמדה, רגישות ונכונות דרישות מיוחדות
אהבה וזיקה לים מהווים יתרון משמעותימעולים   

 למועדים בתיאום מול רכזת מתנדבים.שעות בהתאם  60סה"כ  מועדי הפעילות
לאחר אישור   0547750989המעוניינים צריכים להתקשר למעיין  הרשמה

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

 הייעוצים.
 סטודנטים  10 מכסה
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הפרויקט שם בית המייסדים  – תרבות עד הבית   
הקורס מספר  1110029-01 

 שם
 ארגון/העמותה

 שותף

 עמותת המייסדים
 

  
  

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

ארגון/העמותה  
העמותה למען הקשיש, העולה והגמלאי במועצה האזורית באר  -המייסדים""

 .טוביה והסביבה

על ידי המועצה האזרית באר טוביה, כמועדון  1983העמותה נוסדה בשנת 

לקשישים תשושים,  מרכז יוםקשישים, בהמשך הורחב המועדון והתפתח ל

 סיעודיים ותשושי נפש.

משרד הרווחה, משרד הבריאות, זאת בעזרת שיתוף פעולה עם המועצה האזורית, 

 האגודה תכנון ופיתוח שירותים לזקן בישראל. -אשל

 בית טיפולי החלה העמותה לסייע במתן 1988עם הפעלת חוק ביטוח סיעוד בשנת 

 לזקני המועצה בבתיהם.

ביישובי הקהילה התומכת העמותה החלה להפעיל את פרויקט  1977בשנת 

 המועצה האזורית באר טוביה.

 של הקשישים בטיפולה, פיתוח מסגרותעמותה הוא שיפור איכות חייהם חזון ה

שארות הקשיש בסביבתו הטבעית, תוך יאשר יאפשרו זקנה מוצלחת וה

 בות לכבוד ומתן יחס אישי לזקן ומשפחתו.ימחוי

הפעילות תמטר  הפגת בדידות אצל קשישים 
הפעילות פירוט לימוד מחשב, טיול רגלי, הגעה לבית הקשיש למשך שעתיים. למטרת: שיחה,  

משחקי שולחן )כגון: משחק קלפים, דומינו...( וכל דבר אחר המתאים לשני 

או  הצדדים. הפעילות אינה מתקיימת בשעות הצהריים.  

הגעה למרכז היום למטרת סיוע בפעילות השוטפת )חלוקת קפה, עריכת שולחנות 

קי חשיבה, לימוד וכדומה(. ליווי חברתי לקשישי המקום על ידי שיחות, משח

 .8:00-14:00מחשב ועוד. הפעילות מתקיימת בין השעות 

הפעילות מקום   בית הקשיש, במושבים במועצה האזורית באר טוביה 
בכניסה למושב ערוגות. -מרכז היום לקשיש מקום הפעילות  

לאחר אישור רכז הפרויקט, על הסטודנט להעביר לדיקן הסטודנטים את טופס  רישום

 "בקשה רישום לפרויקט" )נספח ב'( חתום ומלא לפני תקופת הייעוצים. 

 דרישות
 מיוחדות

 מיומנות ביצירת קשר בין אישי, סבלנות, אמפטיה, אחריות 

סטודנטים 10 מכסה  

mailto:anatut.s.c@gmail.com
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שם 

 הפרויקט
 דרור ואחוה ברמלה 

  1110010-01 מספר הקורס

שם 
העמותה/ארגון 

 דרור בתי חינוך    שותף

  ybk@drornet.org.il , 6734467-054, קובץ-יורם בר  רכז הפעילות

רקע על 
 /ארגוןהעמותה

עמותת "דרור בתי חינוך" היא רשת בתי ספר המתמחה בעבודה עם נוער במצבי 
מים, בדואים, תלמידים, מוסל 140לומדים  "ומצוקה. בתיכון "דרור רמלהסיכון 

 . בכיתות ט' עד יב'

בית הספר מוגדר כמסגרת "הזדמנות אחרונה" והתלמידים המגיעים אלינו 
מתאפיינים ברמה לימודית נמוכה: מרביתם כלל אינם יודעים קרוא וכתוב, לא 

סובל מבעיות קשב וריכוז; בעברית ולא בערבית. חלק לא מבוטל מהתלמידים 
 .ועבריינותחלק נוסף מגיע מרקע של אלימות; 

מטרות 
 הפעילות

הזדמנות אחרונה  – סיוע לבית ספר בחיזוק התחום הלימודי בקרב התלמידים
 להצלחה

סטודנטים ממכללת אחווה יחנכו פרטנית תלמידים מתיכון "דרור רמלה", יסייעו   פירוט הפעילות
בערבית ובעברית. יהוו עבורם מודל של  -להם בכלים ללימוד קריאה וכתיבה

 "מבוגר חיובי" 

 תיכון "דרור רמלה"  מקום הפעילות

; ישנה אפשרות  15:00ועד השעה  8:30ה' מהשעה -בית הספר פועל בימים א' מועדי הפעילות
בבית הספר וישנה אפשרות לקיים פעילות של  -לקיים פעילות בשעות הבוקר

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

דרישות 
 מיוחדות

 .מתאים גם לדוברי עברית וגם לדוברי ערבית 

  ybk@drornet.org.il קובץ, -יורם ברליצור קשר עם הרכז צריכים  םהמעונייני רישום

שור רכז לאחר אי עם:  פרטי התקשרות, רקע אישי קצר, ימים ושעות פנויים.
להעביר לדיקן הסטודנטים את טופס "בקשה רישום  על הסטודנטהפרויקט, 

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

 סטודנטים 20 מכסה
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 שם הפרויקט

 לתת 
 1110020-01 מספר הקורס

שם 
העמותה/ארגון 

 שותף

 ארגון לתת

  or@latet.org.ilדוא"ל:  .מלגאים ארציתזת רכ-אור רקובסקי ברגר הפעילות תרכז

רקע על 
 העמותה/ארגון

ישראלי, נוסד במטרה לפעול לצמצום העוני למען  יהומניטארסיוע  ארגון לתת
יצירת 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. 12,000 -הממומן מתרומות בלבד. בארגון פעילים כ

 תכניות במסגרתן ניתן לפעול: ה
הוקם במטרה לחנך לערכי התנדבות, סולידריות חברתית ולהקנות – נוער לתת

ונתינה, לפתח מנהיגות ולעודד יזמות  לנוער הישראלי ערכים של ערבות הדדית
חברתית, למען יצירת חברה צודקת וטובה יותר. מעורבותם של בני הנוער בפיתוח 

יוזמות חברתיות והתנסותם בהתנדבות באופן עקבי, מסייעים בבניית חברה 
 .סולידרית ומשפיעים על דמותו של הנוער הישראלי

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

בכל תחומי החיים, בדגש מיוחד על התאמת והנגשת הסיוע עד לבית הניצול. 
תמהיל זה של סיוע, מקל על חייהם של הניצולים הסובלים ממחסור, בדידות 

 .ש וחוסר אוניםוחולי וחווים רגשות של ייאו
מטרות 

 הפעילות
לערכי ההתנדבות והסולידריות החברתית,  קבוצות בני נוער הובלת -נוער לתת

להקנות לנוער הישראלי ערכים של ערבות הדדית ונתינה, לחנך להתנדבות כדרך 
חיים, לפתח מנהיגות ולעודד יזמות חברתית, למען יצירת חברה צודקת וטובה 

  יותר.
סיוע לניצולי שואה נזקקים לקיים חיים בכבוד, להקל את  -לתת סיוע לחיים

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

בשבוע, לאורך שנת  פעם 14-16בגילאי  הדרכה של קבוצת בני נוער -נוער לתת  פירוט הפעילות
. ההדרכות מתבססות על מערכי פעילות מוכנים מחוברות שע"חהלימודים ת

יחד עם קבוצתם, למספר התנדבויות בקהילה, ילוו  ייצאו הדרכה. המדריכים
פרויקט יוזמה חברתית שתבצע הקבוצה למען הקהילה וישתתפו בסמינר העשרה 

ית מצוות נוער לתת במהלך השנה. כל מדריך, מקבל ליווי מקצועי והנחייה איש
בסיום ההתנדבות מקבלים המדריכים מכתבי המלצה,  ל אורך הדרך ובנוסףלכ

 .שעות התנדבות 90דבר התורם לקו"ח. 
מפגשים קבועים  ליווי חברתי שבועי בביתם של ניצולי שואה.  -לתת סיוע לחיים

 .שעות התנדבות 60 .תשע"ח-שבוע לאורך כל השנה האקדמיתורציפים אחת ל
 פועלות בכל רחבי הארץהתכניות  מקום הפעילות
שעתיים בשבוע )פעילות בשטח והכנה בבית(, ביום ושעה אשר  -נוער לתת מועדי הפעילות

 מתאימים למדריך )לרוב בשעות אחה"צ(. 
 ביקור שבועי בן שעתיים, ביום ושעה אשר מתאימים למתנדב. -לתת סיוע לחיים

 , אור רקובסקי ברגר -ציתת מלגאים ארהמעוניינים צריכים ליצור קשר עם רכז הרשמה
or@latet.org.il 

על הסטודנט להעביר לדיקן הסטודנטים את טופס לאחר אישור רכז הפרויקט, 
 ( חתום ומלא לפני תקופת הייעוצים.נספח ב'"בקשה רישום לפרויקט" )
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 סודקות את תקרת הזכוכית  שם הפרויקט
 1110016-01 מספר הקורס

שם 
העמותה/ארגון 

 שותף

 כל ישראל חברים )כי"ח(  
 hila.kiah@gmail.com  505/500שלוחה  2566671-072- הילה לוי רכז הפעילות

רקע על 
 העמותה/ארגון

'כל ישראל חברים' הינו ארגון חינוכי חברתי מוביל בישראל שמקורו בארגון 
לקידום חברה ערכית ושוויונית  1860פועל מאז -'אליאנס' העולמי, אשר 

הוקמה בכדי לעזור   תכנית " סודקות את תקרת הזכוכית "  באמצעות חינוך.
ורים מג  אזור  לנערות עם הסללה כפולה , נתוני פתיחה חלשים יותר בגלל

 מסלול רלבחו אותן מעודדים ובכלל כנשים אין סוציו אקונומי  בהקשר למצב
בתי  27. התכנית פועלת כיום ב כגברי מסורתי באופן שנתפס ,מדעים כמו מקצועי

 תלמידות 1,900ספר עם כ 
 לאפשר לנערות מקבוצות מוחלשות לבחור במסלול מדעי: מטרות הפעילות

  .לפתח מצוינות בלימודים בקרב המשתתפות 
  .לפתוח צוהר לידע ולאופקים חדשים 

   העצמי והאמון העצמי של הנערות ביכולותיהן.לחזק את הדימוי 
   להעלות את מספר הבנות המסיימות בית ספר תיכון עם תעודת בגרות

 להמשך לימודיהן.-אשר תהווה מפתח   איכותית
בחט"ב   ע"פ מיפוי דינמי של תלמידות  יח"ל 4,5תגבורים במתמטיקה ברמת  פירוט הפעילות

 ובתיכון 
, בני ברק –, מקוה ישראל, פרדס כץ קרית גתקרית מלאכי, בת ים, נתניה,  מקום הפעילות

 כסייפה
נק"ז בגין היקף  2ל  בנוסף ₪ 3,000)הסטודנט יקבל מלגה של  -שעות 90סה"כ  מועדי הפעילות

 הפעילות המורחב(.
)שני שעות בשבוע  4  ,16:00-ל 13:30שעות הצהריים בין השעות החונכות לרוב ב

  שעתיים כל אחד(מפגשים של 
דרישות קדם 

 לרישום
המעוניינים צריכים לשלוח מייל לרכזת המתנדבים בעמותה ולמלא שאלון אישי. 

   רק לאחר ראיון אישי הסטודנט/ת יוכל להירשם.
להעביר לדיקן הסטודנטים את טופס  על הסטודנטשור רכז הפרויקט, לאחר אי

 .לפני תקופת הייעוצים ( חתום ומלאנספח ב'"בקשה רישום לפרויקט" )

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

 עמותה.מטעם רכז בפעילות מוצלחת תהווה בסיס למכתב המלצה 
 סטודנטים 6 מכסה
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 הפרויקטשם 
 סטודנטים עושים שינוי בקהילה-אג'יק

 1110005-01 מספר הקורס

שם העמותה/ארגון 
 שותף

 אוהל המתנדבים אג'יק    

 n.org.il-youth1@a ,6912269-053 ואחיד אלסאנע  רכז הפעילות

רקע על 
 העמותה/ארגון

 

 

מכון הנגב. האוהל הוקם במטרה לחזק  -המתנדבים הנו יחידה בתוך אג'יקאוהל 
אחריות קהילתית ואזרחות פעילה בחברה הערבית בישראל בכלל ובחברה 

הבדואית בנגב בפרט, באמצעות פיתוח מערכת התנדבות ענפה מתוך -הערבית
הקהילה המקומית ולמענה. זאת, כדי לקדם שינוי חברתי ולסייע להעצמת 

לה ולהתפתחותה כחלק בלתי נפרד של החברה האזרחית בישראל. כיום, רוב הקהי
 הפעילות מתקיימת בחברה הערבית בנגב ובמקצתה בחברה היהודית בנגב.

הפועלים בדרך כלל  תרומה לקהילה על ידי הקנית מסגרת בלתי פורמאלית - מטרות הפעילות
נוער בה יוכלו ללמוד לילדים ובני  הצהריים והערב ובימי החופש-בשעות אחר

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

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

 חינוך אידאולוגי (.ופעילויות נופש או 

במוקדים השונים ,המפגשים   שיטת הפעילות היינה מפגשים בתדירות קבועה פירוט הפעילות
פעמיים בשבוע ופעילות על פי תכנים מוגדרים מראש על ידי תכנית   יתקיימו

 חינוכית אשר תועבר לסטודנט על ידי רכז המוקד.

 המסגרת העיקרית של הפעילות היינה ארגון הנוער : 

              העמיק טיפוח ועיצוב זהותם האישיתלאפשר למשתתפים ל
 והקולקטיבית כערבים אזרחי מדינת ישראל.

אסלאמית ברובדי: השפה, התרבות, -לחוות את המציאות הערבית      
 המורשת, האדמה והאקטואליה.

פורמאלי על כל גווניו הן -להעלות את המודעות אודות חשיבות החינוך הבלתי
בקרב ילדים ונוער, הוריהם ושאר אנשים ומוסדות רלוונטיים, לספק לאלפי 

 פורמאלי בזמני הפנאי-חניכים מסגרות לפעילות מגוונת בתחומי החינוך הבלתי

שיובילו את פעילות תנועת הנוער במקביל לעיבוי  הכשרת צוותי מדריכים ורכזים
 התכנים החינוכיים.

נוספים הן ברמת כל מרכז פעילות  ומפעלים ימי שיא, קייטנות, תערוכות קיום
 והן ברמת הארגון כולו.

 פריסה גאוגרפית תאפשר לסטודנטים לפעול בישוב מגוריו או בסמוך לו. מקום הפעילות

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

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

 n.org.il-youth1@a המעוניינים צריכים לשלוח מייל ל: רישום

 מועדפת, ימים ושעות פנויים.פרטי התקשרות, רקע אישי קצר, יישוב, פעילות   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
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שם 
העמותה/ארגון 

 ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים שותף

 1110011-01 מספר הקורס

 shaharh@beterem.org 4281852-054שחר חברון  הפעילותרכז 

רקע על 
 /ארגוןהעמותה

להפחית את היפגעות הילדים בישראל במטרה  1995הוקם בשנת ארגון 'בטרם' 
 , בליעת גופים זרים ועוד.תכוויוכתוצאה מתאונות שניתן היה למנוע  נפילות, 

 מימדי ההיפגעות בתי חולים ועוד. מסגרות חינוכיות, ,-ברמת השטח כגוןות הפעיל

 ע.ומהמקרים ניתן היה למנ 95% -כו גדולים מאוד 

מטרות 
 הפעילות

 קידום בטיחות ילדים באמצעות מס' תכוניות: אפשר לשלב בין כמה תוכניות.

העלאת מודעות בקרב אימהות הדרכת אמהות בטיפות החלב . -תחנות טיפות חלב 
 לתאונות חצר ומניעת היפגעות של דריסה לאחור. 0-4לילדים מגיל 

ביישובים הבדואים בנגב. בנושא של מניעת דריסה  הדרכה בגני ילדים ובתי ספר
 לאחור ומניעת תאונות בית וחצר.

 מתן הדרכה למשפחות לילדים שעברו תאונות.-התנדבות בבי"ח סורוקה 

 .הדרכת יולדות בנושא בטיחות ילדים בשנה הראשונה לחייהם הורה דרך:  

פירוט 
 הפעילות

. היפגעות בביתלמניעת תחנות טיפות החלב. באמהות הדרכת  -תחנות טיפות חלב 
.ההדרכות מתבצעות ביום ושעה קבועות  ההדרכה מתבצעת בעזרת חומרי הדרכה

 שתואמו מראש ע"י הסטודנטית עם טיפת החלב.

הדרכת ילדים בגנים בחברה הבדואית בנגב והטמעת כללים  -עזיז  תוכנית דובי
למשחק בטוח בחצר. ההדרכה מורכבת משני מפגשים ומתקיימות בתיאום בין 

 הסטודנט/ית לגננות. מיועד לדוברי ערבית בלבד.

הדרכת תלמידים בביה"ס להעלאת מודעות לתאונות  בית  -בתי ספר יסודיים 
 ת הלימודים על פי מערך הדרכה של בטרם .וחצר. ההדרכה מתבצעת בשעו

דרכת משפחות שילדם מאושפזים בשל היפגעות בלתי ה  -התנדבות בבי"ח סורוקה 
 מכוונת ומתן המלצות בטיחות. בסיום ההדרכה ימלא הסטודנט טופס תחקיר. 

מתן המלצות לבית בטוח ו מתן הדרכה ליולדות במחלקות בסורוקה -הורה דרך  
 במועד שבועי באופן מתבצעת ח"בביה ההתנדבות ות בלבד..מיועד לסטודנטי

לצורך ההתנדבות בביה"ח על הסטודנט לבצע קליטה עצמאית . קבועה ובמחלקה
 לביה"ח, לרבות דרישה אפשרית לביצוע חיסונים. 

הערה: חתימת רכזת הפרויקט על שעות ההתנדבות בצירוף טפסי נוכחות חתומים על ידי הגורם 
 פעילות )אחות אחראית, גננת, מחנך הכיתה, אחות אחראית במחלקות ביה"ח(.האחראי בכל 

 ישובי הקבע והפזורות הבדואיות בדרום. יבחנו רשויות במגזר היהודי . מקום הפעילות

מועדי 
 הפעילות

 בקרים עד הצהריים. )טיפות חלב יהודיות עובדות פעם בשבוע אחה"צ(.

דרישות 
 מיוחדות

ו/או  הערביתבשפה ילדים, יכולת הדרכה וכושר ביטוי  חיבור לתחום בטיחות
 שעות בבי"ח סורוקה 6, הכשרה ראשונית באורך של  עברית

 shaharh@beterem.org 4281852-054יש לפנות לשחר חברון:  רישום
להעביר לדיקן הסטודנטים את טופס  על הסטודנט לאחר אישור רכז הפרויקט,
  .לפני תקופת הייעוצים( חתום נספח ב'"בקשה רישום לפרויקט" )

 סטודנטים 15 מכסה

mailto:shaharh@beterem.org
mailto:shaharh@beterem.org
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הפרויקט שם  טביעת אצבע 

הקורס מספר  01-1110025  

 שם
 ארגון/העמותה

 שותף

 מרחב בתוך האישית ההכרות העמקת - אצבע טביעת
של שונות  וריבוי תרבויות מרקם בעל סטודנטיאלי  

הפעילות רכז  מנחת הפרויקט אפרת מצ'יקווה, 

efrat.machikawa@gmail.com 

 על רקע
 העמותה/ארגון

מטעם המכללה האקדמית אחוה בתמיכת המועצה להשכלה  הפעילות נעשית
 גבוהה.  

 מטרות
 הפעילות

ובני  וערבים יהודים סטודנטים בין משמעותי אישי קשרקיום ל הזדמנויות יצירת
והקניית הבנה מעמיקה של חומר  אחוה האקדמית במכללההקהילות השונות 

  לימודי אקדמי בנושאים הקשורים לחינוך רב תרבותי ושונות
הפעילות פירוט וה השייכים האקדמית אחה סדנת הידברות ייחודית בין סטודנטים במכלל 

לקהילות השונות בתוך החברה הישראלית )יהודים חילוניים ודתיים, מוסלמים 
טביעת האצבע האישית של כל אחד תוך כדי מתן דגש על , או מכל קהילה אחרת(

המובילה בסופו של דבר להבנה כי היא החוליה המחברת, הנותנת כבוד ואחת 
.המשותפים שלנו במכללה ומעבר להומקום ל׳אני׳ ול׳אחר׳ בחיים   

בשפת האומנות כשפה  שימושגם  בנוסף לחומר אקדמי ולימודי ייעשה
 המיפוי ההכנת מיצג של שתכלול גם יכולות תקשורת  המפתחתאוניברסלית 

.והאישי של המשתתפים  
המשתתפים בסדנא יהיו זכאים לנק"ז או למלגה )מותנית בתכנית הלימודים( 

אות/מלגה יעשה ע"י דיקן הסטודנטיםהבדיקה ואישור זכ  

הפעילות מקום   מכללה האקדמית אחוהה 

 5 של במתכונת 15:00-12:00 השעות ביןא'  בימי' א בסמסטר תתקיים הפעילות מועד הפעילות
ומילוי המשובים על  המפגשים בכל הנוכחות. סיום בתערוכת והשתתפות מפגשים
 המפגשים מיקום. דרישות הקורסתנאי להשלמת  יםומהוו חובהם ההקורס 

.בהמשך יימסר  
 efrat.machikawa@gmail.comיש לפנות במייל למנחה:  רישום

להעביר  על הסטודנטשור רכז הפרויקט, לאחר אי יעשה מיון ע"י צוות הקורס 
 ( חתום ומלאנספח ב'לדיקן הסטודנטים את טופס "בקשה רישום לפרויקט" )

 .לפני תקופת הייעוצים
וזאת על בסיס ) ₪ 1000של סטודנט יכול להשתתף בפרויקט זה תמורת מלגה **

במקום תמורת נק"ז יש לציין זאת מראש בטופס הבקשה ( מקום פנוי בלבד
   .לפרויקטלרישום 

 דרישות
 מיוחדות

נוכחות חובה בכל מפגשי הפרויקט ומטלות אישיות בתיאום עם המנחה מחוץ 
 לשעות הפרויקט. פתיחות, הקשבה, יכולת לייצר שיח, אחריות ויצירתיות.

 סטודנטים 30 מכסה

http://efrat.machikawa@gmail.com/
http://efrat.machikawa@gmail.com/
http://www.etsy.com/shop/cherylsorg?ref=top_trail
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 שם הפרויקט
 חונכות אקדמית "סטודנט מלווה למידה" 

 1110021-01 מספר הקורס

שם 
העמותה/ארגון 

 שותף

 מרכז תמיכה לימודית דיקן הסטודנטים המכללה האקדמית אחוה

 

 edna_z@achva.ac.ilמנהלת מערך  הסיוע הלימודי -עדנה צפריר רכז הפעילות

רקע על 
 העמותה/ארגון

מרכז התמיכה של המכללה האקדמית אחוה מעניק סיוע לימודי לסטודנטים 

 עם לקות למידה או קשיי למידה המשתייכים למגזרים השונים. 

מטרות 
 הפעילות

סיוע לסטודנטים במיומנויות למידה עם דגש על כיצד  ללמוד את החומר 

 הנלמד /השיעור.

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

 תחושת המסוגלות העצמית ובהגברת המוטיבציה. 

פירוט 
 הפעילות

 שעות הכוללות חונכות ומפגשי הדרכה עם היועצת לפי הצורך 60

מקום 
 הפעילות

 במכללה אקדמית אחוה או במקום המתאים ללמידה משותפת

מועדי 
 הפעילות

 בתיאום בין החונך והחניך

08-יש לפנות לעדנה צפריר יועצת ומנהלת מערך הסיוע הלימודי טלפון  רישום

 edna_z@achva.ac.ilאו במייל  8588295
  קבלה לפרויקט זה כפופה לתחומי סיוע נדרשים ולביקוש. 

 על הסטודנטשור רכז הפרויקט, איורק  לאחר איתור חונך מתאים לתשע"ח 
( נספח ב'להעביר לדיקן הסטודנטים את טופס "בקשה רישום לפרויקט" )

 .לפני תקופת הייעוצים חתום ומלא
דרישות 
 מיוחדות

או בעלי ציונים גבוהים  85סטודנטים בעלי ממוצע ציונים מצטבר מעל 
פות לבעלי ניסיון בהדרכה. מילוי דוח במקצועות ספציפיים נדרשים. עדי

 חודשי ומפגש חודשי עם הרכזת.
 סטודנטים 10 מכסה

mailto:edna_z@achva.ac.il


 

 072-2248579טלפון: היחידה למעורבות חברתית            

  E-mail:hevrati_dikan@achva.ac.il 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

הפרויקט שם  ניצנים ראשונים 

הקורס מספר  01-1110017  

 שם
 ארגון/העמותה

אגודת ניצן שותף  

הפעילות רכז אשדוד, מנהלת סניף אל אלפרוביץ'-בת   
  טל' Ashdod@nitzan-israel.org.il08-8544455מייל  

 על רקע
ארגון/העמותה  

עמותת ניצן הינה עמותה לילדים ובוגרים ליקויי למידה, הסתגלות ותפקוד. העמותה 

לילדים ולאנשי מובילה בתחום לקויות הלמידה, אגודת ניצן נותנת מענה מקצועי להורים, 

אבחון דידקטי/פסיכולוגי/פסיכודידקטי/אבחוני בתחום פעילותה: . מקצוע בכל רחבי הארץ

, הכנה לבגרויות, הוראה מתקנת ואסטרטגיות למידה לגילאים שונים, בשלות לכיתה א'

  ועוד. טיפולים רגשיים, הדרכות הורים

הפעילות מטרות אשר מגיעים ממשפחות מעוטות יכולת. דה ליקוי למימאובחנים בסיוע לימודי לילדים  

. הפעילות תתקיים סיוע  יהווה גם תמיכה רגשית מעצם קבלת עזרה ותשומת לב אישיתה

לומדים במסגרת החינוכית הרגילה,  ילדיםמרבית ה במרכז ניצן בשעות אחר הצהריים.

.בסיוע של שעות שילוב, וחלקם הקטן לומד במסגרות של החינוך המיוחד  

פעילותה פירוט וילווה אותו במהלך השנה. לקוי למידה הלומד במרכז ניצןכל סטודנט ישובץ לתלמיד    

הסטודנט יקבל ליווי מקצועי במקום והדרכה במהלך כל הפרויקט. אנו מאמינים שכל ילד 

המקבל סיוע לימודי ותמיכה רגשית )עידוד/חיזוקים/אמונה ביכולותיו/חיוך מחבק/אוזן 

.מעותי, ביחס לעצמוקשבת( יתקדם באופן מש  

הפעילות מקום אשדוד.  , רובע ה',24אגודת ניצן, רח' ברנר    

יש לשלוח פרטים  israel.org.il-Ashdod@nitzanמול מנהלת הסניף  במייל   רישום רישום
 אישיים ופרטי התקשרות.

להעביר לדיקן הסטודנטים את טופס "בקשה  הסטודנטעל שור רכז הפרויקט, לאחר אי
 .לפני תקופת הייעוצים ( חתום ומלאנספח ב'רישום לפרויקט" )

מיוחדות דרישות  ונכונות רגישות, עדיפות לתחום חינוך מיוחד. נדרשת הסטודנטים לכל פתוח הפרויקט 
 התמדה יכולת, ללמידה נכונות, הקשבה והכלה יכולת, טובים אנוש יחסי, לזולת לתרום

 .אישית ואחריות
 ממנהלת הסניף.פעילות מוצלחת תהווה בסיס למכתב המלצה 

סטודנטים 25 מכסה  

mailto:Ashdod@nitzan-israel.org.il
mailto:Ashdod@nitzan-israel.org.il
mailto:Ashdod@nitzan-israel.org.il
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%9F.jpg
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 שם הפרויקט
 "אחוות המועדונית"

 סיוע לימודי במועדוניות הרווחה והחינוך בנס ציונה
 1110019-01 מספר הקורס

שם 
העמותה/ארגון 

 שותף

 המדור להתנדבותאגף הרווחה,  -עיריית נס ציונה
)עמותה למען  עמותת עלמ"ה)סיוע לימודי של מתנדבים(, פרויקט גמל"א

 מועדוניות הרווחה(
 Yael.bn@nzc.org.ilמנהלת המדור להתנדבות דוא"ל    -יעל בן נון גובר, עו"ס רכז הפעילות

 nechama@nzc.org.il המדור להתנדבות דוא''ל  –מרום -נחמה פלצמן
רקע על 

 העמותה/ארגון
תלמידים  למען גיוס מתנדבים -גמל"א הינו פרויקט התנדבותי ארצי, שמטרתו

( , , מתן כלים )כמו סיוע לימודי, ליווי אישי ומודל לחיקוימשכבות מוחלשות
וקידום הישגיהם הלימודיים, העלאת הערך העצמי, טיפוח שיסייעו בשיפור 

= תלמיד מול ההתערות בחברה והעזרה ההדדית. הסיוע ניתן באופן פרטני
  סטודנט, או בקבוצות קטנות במועדוניות שבאחריות אגפי הרווחה והחינוך.

עם אדם  ''לא האמנתי שבני המסוגר יפתח ויתקשר –דבריה של אמא לתלמיד 
שלא ראה מימיו. המפגשים עם הסטודנט שינו אותו לחלוטין, חל שיפור ניכר 

אים. תודות ליוזמי  בלימודים, בפתיחות לסביבה וההערכה העצמית עלתה פל
 יקט ''אחוות המועדוניות'' עלו והצליחו''.ומפעילי  פרו

מטרות 
 הפעילות

לתלמיד לממש את רת אשר מאפש פרטנית או בקבוצה, חברתית-חונכות לימודית
הערך להעצמת  התלמיד, חונכות זו  תורמת לעצמאותו של   הפוטנציאל הגלום בו.

  העצמי ולשיפור המיומנויות החברתיות והלימודיות.
פירוט 

 הפעילות
  –הפעילות בפרויקט כוללת 

תיגבור לימודי = קריאה והבנת חומר הלימודים, הכנת שיעורי בית, בדיקת מוכנות 
 . מבחן ופעילויות העשרה חברתיות/ יצירתיות/ חוגיםלקראת 

או בבית התלמיד, עפ"י הצורך ובתיאום מול מנהלת  הסיוע יינתן במועדוניות מקום הפעילות
  המדור להתנדבות ו/או רכזת פרויקט גמל"א.

מועדי 
 הפעילות

הפעילות בפרויקט מתקיימת אחת לשבוע במשך שעתיים, בתום יום לימודים, 
 עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית וסיומה בסוף שנת הלימודים תחילתה

   ליוני(. 30במערכת החינוך )
דרישות 
 מיוחדות

סטודנטים מתחום החינוך/ חינוך מיוחד/ הוראה מתקנת, בעלי נכונות לתרום 
 לזולת, יכולת התמדה ואחריות אישית. 

המעוניינים צריכים לשלוח מייל למנהלת המדור להתנדבות  עם פרטי התקשרות   רישום
 yael.bn@nzc.org.ilלהעביר לדיקן  על הסטודנטשור רכז הפרויקט, לאחר אי

לפני  ומלא ( חתוםנספח ב'הסטודנטים את טופס "בקשה רישום לפרויקט" )
 .תקופת הייעוצים

 סטודנטים 20 מכסה

 
 

mailto:Yael.bn@nzc.org.il
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 חונכות טיפולית לילדי אומנה שם הפרויקט

 1110027-01 מספר הקורס

שם 
העמותה/ארגון 

 שותף

 עמותה לשירותי טיפול, שיקום פסיכוסוציאלי ורווחה.  –מכון "סאמיט "
 

 ופסיכותראפיסטית M.S.Wעו"ס  -מיטל דרימר  רכז הפעילות
m.tipoli@gmail.com  

רקע על 
 /ארגוןהעמותה

 שיקום פסיכוסוציאלי.ולשם טיפול  1973שהוקמה  בשנת  עמותה הוא מכון סאמיט

שנים ומובילה בתחום זה עשייה ברוכה  15העמותה עוסקת בתחום האומנה מזה 

אשר הוצאו מחזקת  0-18במסגרת האומנה מטופלים ילדים בגילאי   .ומשמעותית

הילדים לרוב ממשיכים לשמור על  הוריהם הביולוגיים בהסכמה או בצו בית משפט.

משפחת  קשרים עם הוריהם הביולוגיים ולעיתים אף חוזרים לחיקם כשזה מתאפשר.

מתוך מחשבה . האומנה תורמת, להתפתחותם הפיזית, הרגשית והחינוכית של הילדים

שמבנה של משפחה מהווה פתרון זמני אופטימלי לילדים בסיכון, זאת לאור חיוניותו 

 הרבה של תא משפחתי בריא להתפתחותו התקינה של הילד. 

שירות האומנה של סאמיט הקים מרכז טיפולי שנותן מענה רגשי טיפולי לידי אומנה 

טים המובילים של המרכז הינו ומשפחות האומנה בסביבת המגורים שלהם. אחד הפרויק

החונכות הטיפולית, סטודנטים מתאימים לפסיכולוגיה מלווים למשך שנה ילד אומנה 

 ומקבלים הדרכה ע"י המטפלים הרגשיים במכון.

התפקיד מתאים לרציניים בלבד, חשוב להדגיש כי ילדי אומנה חוו חוויות נטישה ויש 

 והתמדה חשיבות למי שמחליט להיכנס לפרויקט לרצינות

מטרות 
 הפעילות

 מודל ליצירת קשר חוויתי ומשמעותי עבור הילד והסטודנט. -
 במסגרת הקשר הענקת הזדמנות לילד להיתרם ממרחב מעצים ועוטף. -
 מתן הזדמנות לסטודנט להיות חלק ממיזם חברתי, מעשיר ומתמיר. -

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

 מדובר במפגש שמטרתו ליצור קשר עם הילד באמצעות משחק וחוויה.
(.יוני-הפעילות תתבצע לאורך כל השנה )ספטמבר/אוקטובר  

אשדוד, קריית גת, אשקלון, מושבי באר טוביה והסביבה -אזורי המפגשים האישיים    

תתקיים בקרית מלאכי, המפגשים עם הילד בביתו  –קבוצתית דינמית לחונכיםהדרכה  מקום הפעילות
 בהתאם לאזור מגוריו. 

 מפגש שבועי, בן שעתיים, ביום ושעה קבועים עם הילד, בתיאום עם המשפחה.  מועדי הפעילות
 ומפגש קבוע בן שעה וחצי פעם בשבועיים להדרכה הקבוצתית.

דרישות 
 מיוחדות

 מסיימי שנה א' ואילך.  לפסיכולוגיהסטודנטים בתכנית 
 .מהצוות המקצועיפעילות מוצלחת תהווה בסיס למכתב המלצה 

 m.tipoli@gmail.com: צריכים לשלוח מייל ל םהמעונייני הרשמה
יש להעביר לדיקן הסטודנטים את טופס "בקשה רישום  .בצירוף קורות חיים

 .( חתום ומלאנספח ב'לפרויקט" )

 סטודנטים לכל מנחה.  6עד  מכסה

mailto:m.tipoli@gmail.com
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 הפרויקט שם
 אחוות ידידים

 1110051-1 הקורס מספר
 שם

 ארגון/העמותה
 שותף

 , למען הנוער והחברה                                                     ארגון ידידים

 

 רכזת מתנדבים -מוריה שמחון הפעילות רכז
 על רקע

 ארגון/העמותה
ובר חוק ועולים שנה בקרב ילדים ובני נוער בסיכון, נוער ע 25 -ידידים פועל כ ארגון

 הארץ, מקרית שמונה ועד אילת. חדשים, בכל רחבי 
תוכניות ידידים פועלות במסגרת של חונכויות אישיות בשילוב סדנאות תהליכיות 

 קבוצתיות
 טרותמ

 הפעילות
 להיות דמות משמעותית ומודל לחיקוי עבור הנער/ה.

ליצור קשר אישי ולייצר עבור החניך/ה מסגרת תמיכה חברתית ורגשית, העצמה 
 אישית, פיתוח תפיסת עתיד חיובית ופיתוח כישורי חיים.

 .משותפים ובילויים שיחות, מפגשים באמצעות נוצר הקשר
 רכז י"ע ההתנדבות תקופת כל לאורך למתנדבים יינתנו שוטף וליווי הכשרה
 .היישוב

 פירוט
 הפעילות

הנמצאים במצבי סיכון  13-17סיוע וחניכה אישית לנערים ונערות בגילאי  -סל"ע
 ומופנים לסל"ע ע"י הרווחה.

 
ות רבי , מתמטיקה ומקצועאנגליתב לבני נוער בסיכון תגבור לימודי -עתיד בטוח

 משתתפים בקבוצה(.  4)עד  מלל
 

חניכה אישית לעולים/ ילדי עולים במטרה לסייע להם ברכישת  -עברית ידידותית
 שראלית. יתרון לדוברי שפותהשפה העברית ושילובם בחברה הי

:אופקים, אשדוד, אשקלון, באר שבע, דימונה, חורה, יבנה, נתיבות, מחוז דרום הפעילות מקום
 רותקרית גת, קרית מלאכי, שד

תקווה, ראשון  -: בית שמש, בני ברק, בת ים, ירושלים, פתחמחוז מרכז וירושלים
 לציון, רחובות, רמלה, 

 רמת גן, שהם, תל אביב
 מועדי

 הפעילות
 המפגשים נקבעים בין החונך לחניך( -אחה"צ )גמיש

 דרישות
 מיוחדות

 המעוניינים מוזמנים ליצור קשר עם מוריה
 02-6550228ד / משר054-6499187בפלא': 

mitnadvim@yedidim.org.il 
 ת התוכנית ביישוב הרלוונטי/ריאיון הכרות עם רכזב הכניסה להתנדבות מותנית רישום
 סטודנטים  5 מכסה
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שם 
 הפרויקט

 אחוה בסביבה ירוקה 
 

 1110023-01 מספר הקורס

שם 
העמותה/ארגון 

 שותף

                                       
  אחוה ואיכות הסביבה                                                

  רכזת חברתית דיקן הסטודנטים -יעל ארוך  רכז הפעילות

 072-2248579, טלפון: hevrati_dikan@achva.ac.il: דוא"ל

רקע על 
 /ארגוןהעמותה

ית אחוה כקמפוס ירוק. המכללה פועלת הוכרה המכללה האקדמ 2007בשנת 
בהתמדה על מנת לקדם נושאים שנוגעים באיכות הסביבה ובהגברת המודעות 

 לאיכות הסביבה בקרב סטודנטים ועובדים כאחד.

מטרות 
 הפעילות

הגברת הקשר הישיר בין הסטודנט להכרה ומודעות לקיימות ואיכות סביבה. 
כות הסביבה בקרב אוכלוסיית באמצעות כך, הגברה והנחלת תרבות של אי

 המכללה, סגל מנהלי אקדמי סטודנטים ואנשים נוספים.

הפעילות תתקיים במסגרת המכללה ומחוצה לה, במידת הצורך, והיא תכלול  פירוט הפעילות
 פעילות במס' מישורים:

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

  השתתפות בישיבות 

  סיוע בפעילויות ואירועים של איכות הסביבה המתקיימים במסגרת
 המכללה )הפנינג, פעילויות שיא, ימי עיון(

 .התלוות לרכזת הממונה על קמפוס ירוק וסיוע בעת הצורך 

 .דיווח מפגעים בסביבת מכללה באמצעות דוח ידני  

 מכללת אחוה וסביבתה מקום הפעילות

שעות מתוכם יעבור הסטודנט הדרכות,  60סה"כ נדרש מהסטודנט למלא  הפעילותמועדי 
 השתתפות בפעילות ובהדרכה היא חובה. 

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

יש להעביר לדיקן הסטודנטים את טופס "בקשה , לאחר אישור רכז הפרויקט
 ( חתום ומלא.נספח ב'רישום לפרויקט" )

דרישות 
 מיוחדות

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

 סטודנטים 4 מכסה
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הפרויקט שם  קסם הקשישים  
הקורס מספר  1110032-01 

 שם
 ארגון/העמותה

 שותף

 מטב

 
הפעילות רכז  8501270-08  kmalachi@matav.org.il  נועה אלון גולד  

 על רקע
ארגון/העמותה  

כעמותה ללא כוונת רווח.  ע"י עובדים סוציאלים 1958דה בשנת עמותת מטב נוס
מתמחה במתן ופיתוח שירותים לקשישים, שרותי סיעוד ושירותים  העמותה

פועלת הקמתה, מאז  .ת שירות ברחבי הארץנקודו 50פרוסה ב  בתחום הרווחה,
מטב על פי מערכת ערכים חברתית ומקצועית התורמת לייחודיות העמותה 

אנו פועלים בשיתוף פעולה עם שרותי הרווחה,  ולהיותה הארגון המוביל בתחומה. 
ביטוח לאומי, קרן לנפגעי שואה בישראל, עמותת עמדא , המשרד לאזרחים 

 ים, אשל ועוד.ותיק
מטב שואפת להיות גורם מעורב, משמעותי ומשפיע בקהילה בה היא פועלת 

 ובחברה הישראלית. 
 חזון מטב

  הינם הערכים המובילים בפעילות עמותת מטב. כבוד האדם, מקצועיות ויושרה 
 תחזון העמותה הוא שיפור איכות חייהם של הקשישים בטיפולה, פיתוח מסגרו 

אשר יאפשרו זקנה מוצלחת והשארות הקשיש בסביבתו הטבעית, תוך מחויבות 
 לכבוד ומתן יחס אישי לזקן ומשפחתו.

הפעילות מטרות שיפור  ושימור יכולת התקשורת והקוגניציה אצל  הקשישים באמצעים שונים,  
 יצירת תחומי ענין משותפים והפגת הבדידות אצל קשישים עצמאיים וצלולים.

הפעילות פירוט הכוללת פעילויות בתחום התקשורת, העלאת זיכרונות,  -הפעלת ערכת ק.ס.ם 
 הפעלה פיסית, חידוד מיומנויות באמצעות משחק ועוד.

ומועדי   מקום
 הפעילות

בתי הקשישים באזור קרית מלאכי, מושבים וקיבוצים במועצות אזוריות  באר 
אשדוד, גדרה.טוביה, יואב ונחל שורק, אשקלון , קרית גת,   

 מועדי הפעילות גמישים.

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

מיוחדות דרישות ראיו אישי עם רכזת הפעילות . מיומנות ביצירת קשר בין אישי, סבלנות,  
 אמפטיה, אחריות. מתאים גם לדוברי שפות שונות. 

 ליווי והדרכה יינתנו לאורך תקופת הפעילות.  
סטודנטים 5 מכסה  
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 אחווה בפסגה שם הפרויקט

 1110034-01 מספר הקורס

שם העמותה/ארגון 
 שותף

 חינוך לפסגות 
03-, טלפון students@e4e.org.ilרבקה אנבייה, רכזת גיוס סטודנטים, מייל  רכז הפעילות

 050-8588047 -נייד 6013617
רקע על 
 /ארגוןהעמותה

עמותת 'חינוך לפסגות' חותרת לצמצום הפערים החברתיים בישראל ע"י 
שוויון הזדמנויות לילדים ונוער בעלי פוטנציאל למצוינות, החיים יצירת 

בפריפריה החברתית והגיאוגרפית. העמותה הוקמה על ידי קבוצת סטודנטים 
שנה אשר הקדישו פעילותם להעשרת עולמם של הילדים, פיתוח  15 -לפני כ

תחושת מסוגלות אישית וביטחון עצמי אישי וקבוצתי ולהוביל אותם למימוש 
 צמי ולהצלחה אקדמית.ע

)ובכלל זה כלים עמותהה לדיי כלל קדמיתא הצלחהל כליםן מת  מטרות הפעילות
 לימודיים, תודעתיים, חברתיים ורגשיים(.

 .הקניית ידע עולם והרחבת אופקים 

 .קידום השתלבות חברתית בונה ותורמת 
 .הפיכת החינוך לערך וההשכלה ליעד 

התנדבות מרגש ומתגמל במיוחד מחכה לכם בעמותת מסלול  ,סטודנטים פירוט הפעילות
כאן תוכלו לקדם ילדים מוכשרים מהפריפריה ולעזור להם  "חינוך לפסגות"!

להשתלב בחברה, להצליח בכל תחומי החיים ולהגשים  להצטיין בלימודים,
התכנית מותאמת אישית לכל סטודנט . התנסות מקצועית לצבירת  חלומות.

 הרלוונטי. ניסיון בתחום הלימודים
 , סדנאות, טיולים וחוגי העשרהחברתית-הדרכת פעילות חינוכית ◄
 מתן שיעורים פרטיים בקבוצות קטנות ◄
 העצמה פעילותליווי פרויקטים למען הקהילה ו ◄
 אפשרות לשעות נוספות ופעילות קיץ בשכר! ◄
אפשרות למסלול עתודה ניהולית ואפשרות להתפתחות מקצועית  ◄

 בעמותה
 

יפו, הוד  -אור יהודה, ת"א, ירושלים, רמלה, לוד, ב"ש, שדרות, שגב שלום מקום הפעילות
השרון,טירה, נתניה, גבעת אולגה, עכו, חצור,שיבלי, זרזיר, בוסמת, טבעון 

 כרמיאל וקצרין.
 ימים א,ב,ד,ה )סטודנט פעיל אחת לשבוע( מועדי הפעילות

או בקישור  www.e4e.org.ilניתן לעיין באתר העמותה:  רישום
http://e4e.tandemwise.com/join_us ,על שור רכז הפרויקט, לאחר אי

להעביר לדיקן הסטודנטים את טופס "בקשה רישום לפרויקט"  הסטודנט
 .לפני תקופת הייעוצים ( חתום ומלאנספח ב')

  דרישות מיוחדות
 סטודנטים 10 מכסה
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 חונכים במרכזי למידה-שער שוויון הפרויקט שם
 1110014-01 הקורס מספר

 ארגון/העמותה שם
 שותף

  -שער שוויון 

  equalizer.org-uri@the סמנכ"ל העמותה –אורי שחם  הפעילות רכז
                                              shfela@legue.org.il 

 על רקע
 ארגון/העמותה

ו'  –בתכנית זו מקימים קבוצות כדורגל בבתי ספר יסודיים לילדים בכיתות ה' 
 פעמים 4ילדים בממוצע, נפגשת  15-(. הקבוצה, המונה כ10-12)גילאי 

בשבוע במשך שנתיים של פעילות, כאשר פעמיים בשבוע נפגשים הילדים עם מאמן 
 הכדורגל המוסמך לאימון מקצועי ופעמיים נפגשים עם חונכי

הקבוצה למרכז למידה בו זוכים לסיוע בשיעורי הבית ובהכנה למבחנים, וכן 
 בחודש מתקיים בכל מחוזלפעילויות חינוכיות להקניית ערכים. פעם 

טורניר גדול וחגיגי אליו מגיעות כלל קבוצות האזור ולקראתו הציפייה של הילדים 
 גדולה מאד.

 www.league.org.il–פרטים נוספים באתר העמותה 

ספורטיבית, אחר בית ספרית לילדים, על מנת  –חברתית  –הקניית מסגרת חינוכית  הפעילות טרותמ
ות, שיפור בלימודים והקניית ערכים חשובים כמו סובלנות, למנוע שוטטות ברחוב

 קבלת השונה, כבוד הדדי, עבודת צוות ועוד.

הפעילות היא שנתית )נובמבר עד סוף יוני( ונדרשים להגיע למרכז למידה  הפעילות פירוט
פעם/פעמיים בשבוע באופן קבוע )תלוי בקבוצה ובשעות הפעילות(, העברת מרכזי 

ו', עזרה בשיעורי בית,עזרה לימודית למתקשים -תלמידים בכיתות ה' 15-למידה לכ
 והעברת פעילויות חברתיות )ישנו מאגר פעילויות ודפי עבודה(

בדיקה  –וד, רמלה, רחובות, אשדוד, גן יבנה )ישנן קבוצות נוספות בפרישה ארצית ל הפעילות מקום
 האם ניתן להתנדב תעשה באופן פרטני(

 
 –לאחר שעות הלימודים, משתנה מקבוצה לקבוצה, בהתאדם לזמינות החונכים  הפעילות מועדי

 גמיש

מים שליחת מייל מקדים לסמנכ"ל העמותה, תיאום מרכז למידה מתאים מבחינת י רישום
יש להעביר , לאחר אישור רכז הפרויקט המחוז. ושעות פעילות, פגישה עם מנהל

 ( חתום ומלא.נספח ב'לפרויקט" )לדיקן הסטודנטים את טופס "בקשה רישום 
אחריות ועקביות. העבודה היא עם ילדים רגישים ולא כדאי שיהיו הרבה שינויים  מיוחדות דרישות

 )אין צורך בידע מקדים בכדורגל!( בחונכים עצמם ובימי הפעילות.

 סטודנטים  10 מכסה
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שם 
 הפרויקט

 נגישותסטודנטים מקדמים 

 תא סמ"ן
 1110006-01 מספר הקורס

שם 
העמותה/ארגון 

 שותף

 המכללה האקדמית אחוה, דיקן סטודנטים מרכז תמיכה ונגישות

  

 . יועצת, מרכזת הסיוע הלימודיעדנה צפריר,  רכז הפעילות

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

 תמרי גלעד יקונט, רכזת נגישות.

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

רקע על 
 /ארגוןהעמותה

לכל הסטודנטים במכללה  תהמכללה האקדמית אחוה  דוגלת בשוויון הזדמנויו
 .למימוש הזכות להשכלה גבוהה ואפשרות להשתלב בשוק התעסוקה ו

מטרות 
 הפעילות

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

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

מיכה והנגישות של דיקן צוות מרכז הת הסטודנטים יוכשרו ויודרכו מקצועית ע"י פירוט הפעילות
 תחומי הפעילות הבאים:הסטודנטים )מת"ן(  ויתמקדו ב

  ניברסאלי לערך השוויון ועיצוב אובקמפוס יצירת מודעות 

  הרחבת הידע בנושא המוגבלויות השונות לכלל  הסטודנטים, הסגל
 האקדמי והמנהלי 

  הכנת ימי שיא ליצירת תחושת שייכות לכלל האוכלוסיות במכללה 

 .הפעילות תתקיים בקמפוס המכללה מקום הפעילות

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

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

 )מת"ן( של דיקן הסטודנטים. 

יוכשר ע"י רכזי תא סמן ארצי של  ג'וינט ישראל  ויקבל מלגה בגובה  הפרויקטרכז 
  ₪ 2500של 

 יש לפנות ישירות: רישום
 tmicha_limudit@achva.ac.ilעדנה צפריר יועצת  מייל:  

  negishut@achva.ac.ilתמרי גלעד יקונט רכזת נגישות  מייל: 
להשלמת הרישום, יש להעביר לדיקן הסטודנטים את טופס "בקשת רישום 

 ( חתום ומלא.נספח ב' לפרויקט" )

דרישות 
 מיוחדות

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

 , מותנה בראיון אישי .סטודנטים 4 מכסה
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הפרויקט שם  אחוה למען דיור מוגן בחצור  

הקורס מספר  1110007-01 

 שם
 ארגון/העמותה

 שותף

 

הפעילות רכז    4679431-050טלפון   revaha@hatzor.org.il -זהבה גביש 

 על רקע
ארגון/העמותה  

שנים  15בית ההחלמה של הקבוץ הינו מבנה של שתי קומות אשר הוקם לפני כ
 במטרה לתת מענה לחברי הקבוץ והוריהם. 

קומה תחתונה לחברים סיעודיים וקומה עליונה  כמשפחתון לחברים עצמאיים 
הזקוקים לעזרה ואינם יכולים לקבלה בחדרם ולחברים אחרי אשפוז הזקוקים 

 לתקופת החלמה אחרי האשפוז. 
מעת לעת בוצעה התאמה לבית. לפני כשלוש ועם השנים בהתאם לצורכי החברים 

בית הלך וירד ומספר השוהים מהסביבה שנים כאשר מספר החברים השוהים ב
 ביצענו התאמה והבית כולו הושכר לעמל סיעודית. ,גדל

הצטמצם מאוד |)קומה עליונה( בחלוף שנה נוספת מספר החברים במשפחתון 
במקביל השתנתה  המגמה )הקבוץ הופרט( והלך וגדל מספר החברים שהעדיפו ו

 שאר בבית ולהביא עובד זר.ילה
של דיור  ידותיח ששל -המשפחתון  –כהתאמה למגמה זו הוסבה הקומה העליונה 

  מוגן.

הפעילות תמטר  הפגת בדידות אצל קשישים 

הפעילות פירוט הגעה לבית הקשיש למשך כשעתיים. למטרת: שיחה, לימוד מחשב, טיול רגלי,  
משחקי שולחן )כגון: משחק קלפים, דומינו...( וכל דבר אחר המתאים לשני 

 הצדדים. 

תהפעילו מקום  קבוץ חצור 
בבית  19:00-17:00הפעילות מתקיימת בשעות אחר הצהריים בין השעות  מקום הפעילות

 הקשיש.
 או   revaha@hatzor.org.ilלראיון יש לפנות לזהבה במייל  רישום

על שור רכז הפרויקט, איו ראיון תיאום ציפיות לאחר. 050-4679431בטלפון 
להעביר לדיקן הסטודנטים את טופס "בקשה רישום לפרויקט"  הסטודנט

  .לפני תקופת הייעוצים ( חתום ומלאב'נספח )
מיוחדות דרישות סטודנטים בעלי מיומנות ביצירת קשר בין אישי, סבלנות, אמפטיה, אחריות  

 והתמדה. 
סטודנטים  5 מכסה  
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 ה\לתת הזדמנות לכל נער -אח בוגר לחיים ! הפרויקט שם

 1110008-01 הקורס מספר

 שם
 ארגון/העמותה

 שותף

 קדמה כפר הנוער

 

 

 

 

 רכזת מרכזייה חינוכית, ravit@kedmavillage.org.il  050- 8839881רוית כהן הפעילות רכז

 על רקע
 ארגון/העמותה

מכל רחבי הארץ,  13-18חודי לנערות ולנערים בגילאייכפר הנוער "קדמה" הוא בית י
 .הרווחה, והם נמנים על כל גווני הקשת החברתית בישראלהמופנים מכל לשכות 

 כפר הנוער מסייע לבני נוער בסיכון גבוה לצאת לדרך חדשה בחיים.
בכפר פנימייה, בית ספר, מרכז למידה, צוות טיפולי, חוות סוסים ומשק חקלאי, צוות 

שינוי  ות,התפתח חניכים לעבור תהליך שלחינוכי רחב וכולם יחד פועלים על מנת לאפשר ל
  וצמיחה. 

 

 יצירת קשר משמעותי ואישי עם החניך וליוויו באופן פרטני )מנטור(. הפעילות מטרות
 במטרה לצמצם פערים לימודיים ומתן עזרה לקראת בחינות הבגרות.סיוע לימודי 

 במהלך השנה. לחניךכל סטודנט ישובץ  הפעילות פירוט
במהלך כל הפרויקט. אנו מאמינים שכל ילד הסטודנט יקבל ליווי מקצועי במקום והדרכה 

המקבל סיוע לימודי ותמיכה רגשית )עידוד/חיזוקים/אמונה ביכולותיו/חיוך מחבק/אוזן 
 ויצליח למצות את יכולותיו. קשבת( יתקדם באופן משמעותי

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

קורות חיים ופרטי יש לשלוח   neta@kedmateam.comמול מנהלת הסניף  במייל   רישום רישום
להעביר לדיקן הסטודנטים את  על הסטודנטשור רכז הפרויקט, לאחר אי  .התקשרות

 .לפני תקופת הייעוצים ( חתום ומלאנספח ב'טופס "בקשה רישום לפרויקט" )
 ונכונות רגישותנדרשת   , עדיפות לתחום חינוך מיוחד. הסטודנטים לכל פתוח הפרויקט מיוחדות דרישות

 התמדה יכולת, ללמידה נכונות, הקשבה והכלה יכולת, טובים אנוש יחסי, לזולת לתרום
 .אישית ואחריות

 סטודנטים 10 עד מכסה
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 אפל בבית חונכים-בכפר אחוה הפרויקט שם
 1110009-01   הקורס מספר

 שם
 ארגון/העמותה

 שותף

      יבנה גן" אפל בית" פנימיית                                                  

 osiyot.gan-yavne@mishan.co.il   ס"עו רכזת -זק שרון הפעילות רכז

 על רקע
 ארגון/העמותה

 ובני ילדים 200 כ מתחנכים", משען" לרשת השייכת יבנה בגן" אפל בית" בפנימיית
 קשות סוציאליות בעיות עקב הרווחה שירותי י"ע למסגרת שהופנו, בסיכון נוער

 . ובסביבה יבנה בגן החינוך במסגרות מתחנכים הילדים. במשפחה ומורכבות

 חניכים עם פרטני אישי קשר ויצירת הפנימייה חניכי של לימודיות מיומנויות שיפור הפעילות מטרות
 .מהפנימייה

 שהם גם מה, לפנימייה הגעתם טרם צברו אותו לימודי פער הפנימייה מחניכי לחלק הפעילות פירוט
, עבודות הפקת כולל הלימודיות במטלות לעמוד מנת על משאבים למגוון זקוקים

 מנת על אישית לחונכות זקוקים מהחניכים חלק בנוסף. ב"וכיו חומר חיפוש, עריכה
 :סיוע נושאי להלן. משמעותי מבוגר עם משמעותי קשר לקדם

 והתיכון ב"חטה לחניכי בלימודים סיוע. 

 הפנימייה לחניכי אישית חונכות. 

 יבנה גן, 2 השיטה רחוב, יבנה בגן" אפל בית" פנימיית הפעילות מקום

 קבוע ביום, לשבוע אחת ותיערך שנתית הינה מהתחומים אחד בכל בפנימייה הפעילות הפעילות מועדי
 .בלבד צ"אחה בשעות, שעתיים למשך

 במייל הרכזת לשרון יודיעו, הפרויקט על לשמוע המעוניינים סטודנטים רישום

osiyot.gan-yavne@mishan.co.il שני ביום בפנימייה וחשיפה היכרות למפגש יגיעו  
 באחריות. אישי לראיון ויוזמנו שאלון ימלאו המעוניינים, המפגש לאחר. 1.8.16

 נספח" )לפרויקט רישום בקשה" טופס את הסטודנטים לדיקן להעביר  הסטודנט
 .הייעוצים תקופת לפני ומלא חתום( 'ב

 אישית אחריות, התמדה יכולת, נוער ובני לילדים לתרום נכונות בעלי סטודנטים מיוחדות דרישות
 .הפנימייה מצוות המלצה למכתב בסיס תהווה מוצלחת פעילות. וסבלנות

 סטודנטים 10 מכסה
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 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

 

 tamri_g@achva.ac.ilרכזת הנגישות  -תמרי גלעד יקונט רכז הפעילות

רקע על 
 העמותה/ארגון

 להנגשת ייחודי פרויקטמרכז התמיכה של המכללה האקדמית אחוה מפעיל 

מן המניין  סטודנטים שאינם הנפש בריאות בתחום למתמודדים גבוההה השכלהה

בפרסיים ארציים . הפרויקט זכה אקדמית ללמידה ומוטיבציה יכולת בעליוהם 

 בשל חדשנותו וקידום אוכלוסיית מתמודדי הנפש בעולם האקדמי.

מטרות 
 הפעילות

סיוע לסטודנטים )מתמודדי הנפש( במיומנויות למידה עם דגש על כיצד  ללמוד את 

 החומר הנלמד, לצד סיוע חברתי בהתאקלמות לסביבה האקדמית.

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

 במכללה אקדמית אחוה או במקום המתאים ללמידה משותפת מקום הפעילות
 בתיאום בין החונך והחניך מועדי הפעילות

או במייל  8588171-08יש לפנות לתמרי גלעד יקונט, רכזת הנגישות טלפון  רישום

tamri_g@achva.ac.il 
  קבלה לפרויקט זה כפופה לתחומי סיוע נדרשים ולביקוש. 

 על הסטודנטשור רכז הפרויקט, אירק  לאחר איתור חניך מתאים לתשע"ח ו
( חתום נספח ב'להעביר לדיקן הסטודנטים את טופס "בקשה רישום לפרויקט" )

 .לפני תקופת הייעוצים ומלא
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
ניסיון בהדרכה. עדיפות לבעלי  ,המוטיבציה ובהגברת העצמית המסוגלות תחושת

 מילוי דוח חודשי ומפגש חודשי עם הרכזת.
 סטודנטים 6 מכסה
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 נספח ב'

 חתמורת נק"ז תשע" פרויקט חברתי -רישוםלטופס בקשה 
 

 תעודת זהות: ___________________ ________________שם הסטודנט:__
 
 ___________שנה: ______ מספר טלפון: __ __כנית לימודים: __________ת
 

לאחר עיון בחוברת הפרויקטים וקריאת נוהל קורסי מעורבות חברתית תמורת נק"ז 
 , אני מבקש להירשם לקורס: חלשנת הלימודים תשע"

 
____________________________       _____________________________ 
 )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.

 
 הסטודנט: _________________________ תאריך: ___________________________    חתימת

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

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

  .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.

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

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

 
 למילוי על ידי רכז הפרויקט: 

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

 בסמסטר א' / בסמסטר ב'/ בפריסה שנתית
 

 שם רכז הפרויקט: _________________________ טלפון:_____________________________
 

 מייל: ______________________ 
 

 ז: ___________________________________________    חתימת הרכתאריך: _________
      

 
 מסר לסטודנטיחלק זה י

 
 :הסטודנטים דיקןצוות היחידה למעורבות חברתית בלמילוי על ידי 

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

 
 ___________________________הגיש לי את בקשתו להרשם לפרויקט 

 
 :   ________________________ת צוות דיקןתאריך: ______________ שם: ________________    חתימ


