
דיקן הסטודנטים אחוה
המכללה האקדמית

לדיקן הסטודנטים דרושים סטודנטים בעלי יכולות למתן חונכות ולשיעורי עזר

חונכי פר"ח לשם- סטודנט חונך סטודנט
היקף פעילות: 120 שעות ) 100 שעות חונכות אישית ו-20 שעות הדרכה(

תנאי סף: סטודנטים משנה ב' ומעלה, בעלי ממוצע ציונים 85 לפחות.
תשלום: מלגה על סך 8000  ₪ 

* אופציה לתוספת מלגה למשרתי מילואים - מענק בגובה 2,600 ש"ח למלגת פר"ח תוענק לחונכים אשר ביצעו 10 
ימי שירות מילואים פעיל ומעלה במהלך התקופה שבין ה-15.07 ועד ה-14.07 בשנה העוקבת. 

perach@achva.ac.il :לפרטים: קורל זמורה, רכזת פר"ח לשם 054-9447953, מייל
לינק לטופס הרשמה<<<

על מנת להשתבץ לפרויקט יש לציין בחיפוש אזור פעילות אחווה/ינון ולהמשיך לדף הבא < בבחירת קטגוריה 
ירוקה יש לבחור סיוע לימודי לסטודנטים < להרשמה יש לבחור פרויקט סטודנט לסטודנט לשם מכללת אחווה.

חונכים לתוכנית 'להיות סטודנט' – המשלבת אנשים המתמודדים עם מוגבלות בהשכלה 
גבוהה.

היקף פעילות: 60 שעות בסמסטר/או במהלך השנה,  הכוללות מפגשי חונכות ומפגשי הדרכה כאמור, ניתן לפעול 
יותר מסמסטר אחד.

תנאי סף: סטודנטים משנה ב' ומעלה, בעלי ממוצע ציונים  80 לפחות, מכל תכניות הלימודים. בנוסף מיומנויות בין 
אישיות טובות ומוטיבציה גבוהה לעשיה חברתית.

תשלום: מלגה על סך 3000 ₪ או 2 נק"ז.
 michal_t@achva.ac.il :לפרטים: מיכל טבקמן,  טל: 054-2239217 , מייל

 
חונכים כללים- למתן שיעורי עזר במקצועות  לימוד ובקורסים שונים

היקף פעילות: בהתאם לצורך ולביקוש. ניתן לתת שיעורי עזר בקורסים ספציפיים או למספר קורסים במקביל.
תנאי סף: סטודנטים משנה ב' ומעלה, הסבה ותואר שני, בעלי ממוצע ציונים  80 לפחות בקורסים בהם נדרשים 

שיעורי העזר.
תשלום: שכר בהתאם לשעות הפעילות בפועל. סטודנט לתואר ראשון, שיעור פרטני- 40 ₪, שיעור קבוצתי- 60 ₪; 

בוגר תואר ראשון ומעלה, שיעור פרטני- 60 ₪, שיעור קבוצתי- 80 ₪. 
 .hadar_an@achva.ac.il :לפרטים:  הדר ענקי, טל:08-8588073 מייל

חונכים לסטודנטים עם מוגבלות 
היקף פעילות: בהתאם לצורך ולביקוש. הפעילות כוללת מפגשי חונכות פרטניים והדרכה בתשלום. 

תנאי סף: סטודנטים משנה ב' ומעלה, בעלי ממוצע ציונים  80 לפחות, מכל תכניות הלימודים. בנוסף מיומנויות בין 
אישיות טובות ומוטיבציה גבוהה לעשיה חברתית.

תשלום: שכר בהתאם לשעות הפעילות בפועל. סטודנט לתואר ראשון- 60 ₪; בוגר תואר ראשון - 80 ₪, בוגר תואר 
שני- 90 ₪.  

tamri_g@achva.ac.il :לפרטים:  תמרי גלעד-יקונט, טל: 08-8588171, מייל
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