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 21ספטמבר 

 לסטודנט  -נוהל קורס מעורבות חברתית תמורת נק"ז 

 בפ"תש
 כללי   .1

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

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

 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  במכסת הנק"ז הנדרשים להשלמת התואר.  

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

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

 קורס בחירה. 

 הנוהל באחריות דיקן הסטודנטים.   .1.6

 

 הסטודנט   אחריות  .2

זו   .2.1 חובה  ויש להשלים  על הסטודנט  מוטלת  לפרויקט  לרישום  ו האחריות  ללימודים  ב'  עד  החל משנה 
 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.  ב פ"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.  

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

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

ו בתקופת השינויים  יגיעו למשרד הדיקן לאחר תאריך תקופת הייעוצים יטופללרישום 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
או  כלשהי  מגבלה   להם  שאיןו  תנאי   על  שאינם,  והלאה '  ב  משנה  סטודנטים) לקורס,  אותם  לרשום   ,)

 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 חברתית.    14סטודנט רשאי לקבל הכרה בשירות מילואים של  

 זאת ובתנאי ששירות המילואים בוצע בשנה האקדמית בה הוגשה הבקשה.. 

 
 
 
 
 

 להלן : 
 נספח א': חוברת הפרויקטים 

 ב': טופס בקשה לרישוםנספח 
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   בפ"פרויקטים חברתיים תמורת נק"ז תש נספח א': חוברת

 להלן מידע על הפרויקטים ודרכי הרשמה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    אח גדול שם הפרויקט  .1

  1110068 מספר הקורס

  סטודנט מלווה למידה  –חונכות אקדמית  שם הפרויקט .2

  1110021-01 מספר הקורס

   להיות סטודנט שם הפרויקט .3

  1110050-1 מספר הקורס

  קולות שלובים    שם הפרויקט .4

  1110056-1 מספר הקורס

     מזרע טק שם הפרויקט .5

   מספר הקורס

     אג'יק שם הפרויקט .6

  1110005-01 מספר הקורס
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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

ע"י  סטודנטים בשנתם הראשונה לתואר, תמיכה מציע לדיקן 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    םבהיבטי

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   10  -לסטודנט 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  

ן בתגובה לפניות  פרואקטיבי בהתאם לתוכנית שיקבל מרכזת הפרויקט, וכ
 ולשאלות מצדם ובהתאם 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  
 ים להגיש דוחות פעילות מדי חודש לרכזת הפרויקט.  השנה. כמו כן, על החונכ 

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

בנוסף ייערכו   , קבוצת ווטסאפ.תברובה במערכת הווירטואלי החונכות מתקיימת הפעילות מקום
מפגשים פרונטליים בתחילת השנה, אמצע סמסטר א' ובסיום סמסטר   3ללה   במכ

 ב'.
 

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

  קדם דרישות
 לרישום

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

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

בראיון  קבלה לפרויקט מותנת  maayan_m@achva.ac.ilאו במייל  5880958

להעביר לדיקן הסטודנטים את טופס "בקשה רישום  על הסטודנט .המלצהבו

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

 רצון לתרום, "ראש גדול"  סטודנטים בעלי  מיוחדות  דרישות

סטודנטים )מותנה במספר הסטודנטים בחוגי פסיכולוגיה ומדעי   10 מכסה
 החיים( 
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2. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שם הפרויקט
 חונכות אקדמית "סטודנט מלווה למידה"  

 1110021-01 מספר הקורס

שם 
העמותה/ארגון 

 שותף

 האקדמית אחוה מרכז תמיכה לימודית דיקן הסטודנטים המכללה 

 
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.  

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 פרונטלית, הגשת דוחות פעילות חודשית ומפגשי   60
 הדרכה עם היועצת לפי הצורך.

מקום 
 הפעילות

 במקום המתאים ללמידה משותפת. במכללה האקדמית אחוה או 

מועדי 
 הפעילות

 בתיאום בין החונך והחניך. 

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

 maayan_m@achva.ac.il או במייל  5880958

   שים ולביקוש. קבלה לפרויקט כפופה לתחומי סיוע נדר

  על הסטודנטשור רכז הפרויקט, אירק  לאחר איתור חונך מתאים לתשפ"ב ו 

(  נספח ב'להעביר לדיקן הסטודנטים את טופס "בקשה רישום לפרויקט" )

 לפני תקופת השינויים.  חתום ומלא

דרישות 
 מיוחדות

בעלי ציונים גבוהים   או 85סטודנטים בעלי ממוצע ציונים מצטבר מעל 

במקצועות ספציפיים נדרשים. עדיפות לבעלי ניסיון בהדרכה. מילוי דוח  

 חודשי ומפגש חודשי עם הרכזת.

 סטודנטים  10 מכסה
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 שם הפרויקט
 "  להיות סטודנט" 

  עם מוגבלותחונכות אקדמית וחברתית לסטודנטים 
 1110050-1  מספר הקורס

שם 
העמותה/ארגון 

 שותף

 תמיכה לימודית דיקן הסטודנטים המכללה האקדמית אחוה מרכז 

 

 michal_t@achva.ac.ilלהיות סטודנט מיכל טבקמן, רכזת  רכז הפעילות 

רקע על  
 העמותה/ארגון

 השכלה ה  להנגשת ייחודי  פרויקטמרכז התמיכה של המכללה האקדמית אחוה מפעיל 

  יכולת   בעלימן המניין והם   סטודנטים שאינם עם מוגבלות  למתמודדים גבוההה

 . אקדמית ללמידה ומוטיבציה

מטרות 
 הפעילות

סיוע לסטודנטים )מתמודדים עם מוגבלות( במיומנויות למידה עם דגש על כיצד   

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

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

 הפעילות תתוגמל בנק"ז  
 במכללה אקדמית אחוה או במקום המתאים ללמידה משותפת  מקום הפעילות
 בתיאום בין החונך והחניך  מועדי הפעילות

או במייל  0542-239217יש לפנות למיכל טבקמן, רכזת להיות סטודנט    רישום

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

להעביר לדיקן   ל הסטודנטע שור רכז הפרויקט, אירק  לאחר איתור חניך מתאים ו
לפני תקופת   ( חתום ומלאנספח ב'הסטודנטים את טופס "בקשה רישום לפרויקט" )

 .םהייעוציי
דרישות 
 מיוחדות

  בעל  גבוה ציונים ממוצע עם,  ומעלה'  ב משנה  סטודנט הינו זה  בפרויקט החונך
  תחושת בחיזוק, למידה הרגלי  בהקניית סטודנט ילווה   אשר, חברתית  רגישות

, עדיפות לבעלי ניסיון בהדרכה. מילוי דוח  המוטיבציה ובהגברת  העצמית המסוגלות
 חודשי ומפגש חודשי עם הרכזת.

 סטודנטים  20 מכסה
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4. 

 
 הפרויקט שם

 קורס מוסיקלי רב תרבותי  –"קולות שלובים" 
 1110056-1 הקורס מספר

 שם
 ארגון/העמותה

  שותף

 מרצה ומדריכה פדגוגית, ראש תכנית מצוינים ותכנית מעל"ה  -חנה אבוחצירא  הפעילות  רכז
   4456061-052, נייד:  chanaperach@gmail.com  דוא"ל   

 
  על רקע

 ארגון/העמותה
דיאלוג רב תרבותי תוך כדי יצירה מוסיקלית  ל  הסטודנטים את  להזמיןמטרת הקורס היא 

 -משותפת. הקורס יכשיר את הסטודנטים הלומדים בו להיות חלק מהרכב מוסיקלי רב
דתיים וחילונים   סטודנטים יהודים לצד ערבים, בשלי . ההרכבשל המכללהתרבותי 

תוך הזמנת הלומדים   ת, וסטודנטים המגיעים עם רקע תרבותי ממגוון קהילות אתניו
ולהבנה של להעמקה בפולקלור המוסיקלי המאפיין מגוון תרבויות בחברה הישראלית 

 . מושגים האימננטיים הפנימיים של כל מוסיקה ה
של המכללה  רב תרבותי  הרכב מוסיקלי לביצועיו שלהקורס יהווה קרקע  הפעילות טרותמ

הקורס יחשוף    תרבותי. -רב   מוסיקלי  על רפרטואר ובססהאקדמית אחוה, אשר ית
השפעות תרבותיות בעולם המוסיקה ויהווה גשר לדיאלוג בין קבוצות בחברה  

הישראלית באמצעות יצירה מוסיקלית משותפת. הלומדים בקורס יקדמו יוזמה  
 חינוכית בבית ספר, המבוססת על מתודולוגיות שנרכשו בקורס.  

במטרה לכונן שיח   של עולם המוסיקה,בקורס יידונו היבטים עיוניים ותיאורטיים  הפעילות פירוט
מפגשי   המאפיין את הסגנונות המוסיקאליים השונים של תרבויות בחברה הישראלית. 

רב תרבותיות תיאוריות וגישות  הקורס יתמקדו בהיבט תיאורטי הנותן דגש להבנה של 
. בהיבט המעשי,  תחביר המוסיקאלי, לנרטיבמוסיקה כשפה תרבותית וכמבע של  שונות, ל

מפגשי הקורס יזמנו עבודה על יצירה מוסיקלית מקורית משותפת בין כלל הלומדים, תוך  
קיום חזרות על רפרטואר שיבוצע על ידי הלומדים עצמם באירועי המכללה האקדמית 

נלמדו  אחוה. בנוסף, יפתחו הסטודנטים יוזמה חינוכית המושתתת על עקרונות וכלים ש
 בקורס, ויטמיעו אותה בבי"ס נבחר. 

 מכללת אחוה   מקום
   12:00-13:30בשנת הלימודים תשפ"ב, קורס שנתי בימי שלישי בין השעות  קורס מועדי

 תודעה ערכית מפותחת המושתתת על גישה פלורליסטית והומניסטית .   מיוחדות  דרישות
יתרון   –הכשרה מוסיקלית קודמת, חיבור לחזון הקורס ולערכים שמבקש לקדם

השתתפות במופעי ההרכב המוסיקלי של הקורס באירועים שונים של  , (לא חובה)
 המכללה 

   chanaperach@gmail.comבמייל:   למנחהיש לפנות ישירות  רישום
 בקשה רישום לפרויקט"יש להעביר לדיקן הסטודנטים את טופס "המנחה לאחר אישור 

 ( חתום ומלא. נספח ב')
 סטודנטים   30 מכסה
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5. 

 
 מזרעטק  שם הפרוייקט  

   פרויקט מצוינות בתחום המחקר החקלאי

  מספר הקורס

 שם העמותה/ארגון שותף
 

 מרכז גילת למחקר
 מכון וולקני  

 מרכז גילת למחקר -ד"ר עואד אבו פריח   רכזי הפעילות
 מכללת אחוה   -ד"ר עדנה נהון קריסטל

 ד"ר דפנה מנדל  מרצה מלווה

)מבחינת  מטרות הפעילות
 הסטודנט( 

 וחברתית  ,מדעית -חיזוק והעצמה מבחינה אקדמית
המתקיימים במרכז המחקר גילת,  חדשניים למחקרים  חשיפה

 במחקר בהדרכתם של חוקרים מן השורה הראשונה   התנסות
   בהדרכה פעילה בנושאים מדעיים. התנסות

   בעלת שני רבדים: זה פרוייקט הפעילות ב פירוט הפעילות 
 ופדגוגית העצמה אקדמית  .1

העצמה אשית ופדגוגית עם מדריך פדגוגי  מפגשי  .א
 ומרצה בעל נסיון. 

בהדרכת  מדעית מלווה במחקר-העצמה אקדמית .ב
 חוקרים ממרכז גילת למחקר

 בהוראה ובהדרכה התנסות  .2
הסטודנטים יעבירו סדנאות מדע הקשורות למחקר,  

 לתלמידים מכיתות י' מהחברה הערבית בנגב. 
בסדנאות אלו יושם דגש מיוחד על איכות מדעית 

 ופדגוגית. 

במכללה האקדמית אחוה, וחלק   הפעילויות יתבצעוחלק מן  מקום הפעילות 
  .במרכז גילת למחקר

 קבעו מועדים נוחים לפי המערכת  י -למפגשים כללים  מועדי הפעילות
 יקבע באופו אישי -מפגש של הסטודנט עם החוקר מגילת 

 מועד יפורסם. –סדנה לתלמידים 

 יש לפנות לד"ר עדנה נהון קריסטל רישום  
Edna.nahon@gmail.com 

 , מלוי טפסים
מרכז הפרוייקט מגילת, ראש המחלקה בנוכחות: ראיון אישי 

 . להוראת המדעים אחוה, מרכזת הפרוייקט אחוה

 בראש ובראשונה אהבת החקר דרישות מיוחדות
מדעית  -יכולת לסקרן ולהנהיג את התלמידים מבחינה אקדמית

 וחברתית
 מחוייבות לפרוייקט ומחוייבות אישית לתלמידים

 80ממוצע ציונים מעל  בעליסטודנטים  -נאותהמית רמה אקד
 סטודנטים   15 -כ מכסה  
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6. 

 

 

 

 

 

 

 שם הפרויקט 
 סטודנטים עושים שינוי בקהילה -אג'יק

 1110005-01 הקורסמספר 

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   –שביבת אג'יק הוא ארגון הנוער של עמותת 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
הפעילות כולל מנהיגות, התנדבות, תרומה לקהילה, שיתוף פעולה, חברות ופיתוח  

 ת.  זהות אישית וקהילתי

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

רכישת ידע   –להשיג מטרות חינוכיות מוגדרות ושיטתית מתוך כוונה  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 
 קבוצת ילדים וסנכרון עם רכז המוקד. 

 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
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 נספח ב' 
 ב פ"תמורת 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: בפ"הלימודים תש

 
_____ _______________________       _____________________________ 
 )כפי שמצוין בחוברת פרויקטים(                                            מספר הפרויקט/קורס  הפרויקט שם                 

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

 
 תאריך: ___________________________    חתימת הסטודנט: _________________________

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

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

 תקבל החלטה האם לרשום אותך לקורס זה.  רק לאחר בדיקת משרד הדיקן מול רכזת הלימודים ת •

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  
 ב פ"וברצוני לקלוט אותו לפעילות בשנת הלימודים תש

 בסמסטר א' / בסמסטר ב'/ בפריסה שנתית 
 

 ________שם רכז הפרויקט: _________________________ טלפון:_____________________
 

 מייל: ______________________ 
 

 ז: ___________________________________________    חתימת הרכתאריך: _________
       

 
 מסר לסטודנט יחלק זה י 

 
 : הסטודנטים דיקןצוות היחידה למעורבות חברתית ב למילוי על ידי 

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

 
 לפרויקט ___________________________  םלהירשהגיש לי את בקשתו  

 
 :   ________________________ת צוות דיקן תאריך: ______________ שם: ________________    חתימ 


