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התנסות מעשית    בשם  "פסיכולוגיה בשדה". מרכיב זה כוללמרכיב התנסות מעשית  כוללבפסיכולוגיה  התואר

קורס מלווה. סטודנטים ישתתפו בהתנסות זו   -באספקטים שונים של הפסיכולוגיה בתוך המכללה ומחוצה לה ו 

 במהלך שנה ג' לתואר. 

נטים ומופיעים בחוברת  תיעשה בתוך המכללה או בארגונים אותם יאתר משרד דיקן הסטוד ההתנסות המעשית

שעות לאורך שנת הלימודים האקדמית. ההתנסות המעשית תאפשר לסטודנט לראות   60זו. היא תתקיים במשך 

כמו כן התנסות מוצלחת יכולה   כיצד נעשית עבודה פסיכולוגית בשטח ותסייע לו בהחלטות לגבי המשך דרכו.

  2ימודים. ההתנסות המעשית תקנה לסטודנטים להוות בסיס למכתב המלצה הנדרש לעיתים קרובות להמשך ל

 נק"ז. 

של ההתנסות.   וחווייתייםאת התנסות המעשית יהווה מסגרת בה ידונו אספקטים אקדמיים  הקורס המלווה

מטרתו של הקורס לקשר בין ההתנסות המעשית למסגרת התיאורטית הנלמדת במהלך התואר ולתת  

 טויות במהלך ההתנסות.  לסטודנטים תמיכה כאשר עולים קשיים או התלב

 והינו קורס חובה.  נק"ז 2ב. הוא יקנה לסטודנט  -הקורס המלווה יתקיים מדי שבועיים במהלך סמסטרים א ו
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1. 
 שם הפרויקט

פעילות חווייתית עם בוגרים על הקשת  -אלו"ט
 האוטיסטית

 1110069-00 מספר הקורס

2. 
 תאהבו לתת תתרגשו לקבל -אנוש שם הפרויקט

 1110003-01 מספר הקורס

3. 
 סודקות את תקרה הזכוכית  שם הפרויקט

 1110016-01 מספר הקורס

4. 
 ניצנים ראשונים שם הפרויקט

 1110017-01 מספר הקורס

5. 
  להיות סטודנט שם הפרויקט

 1110050-1 מספר הקורס

6. 
 אחוות ידידים  שם הפרויקט

 111051-01 מספר הקורס

7. 
 חונכים "בית אפל"-אחווה בכפר  שם הפרויקט

 1110009-01 מספר הקורס

8. 
 לתת  שם הפרויקט

 1110020-01 מספר הקורס

9. 
 סטודנט מלווה למידה  –חונכות אקדמית  הפרויקטשם 

 1110021-01 מספר הקורס

10. 
 ימסיכון לסיכו שם הפרויקט

 1110019-01 מספר הקורס

11. 
 מה" יבית הנוער "קד שם הפרויקט

 1110046-00 מספר הקורס

12. 
 אח גדול  שם הפרויקט

 1110068-01 מספר הקורס

13. 
 מקשיבים  שם הפרויקט

 1110080-01 מספר הקורס

14. 
 תא סמ"ן הפרויקטשם 

 1110006-01 מספר הקורס

15.   
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1. 

 פעילות חווייתית עם בוגרים על הקשת האוטיסטית  –אלו"ט  שם הפרויקט
 1110069-00 מספר הקורס

שם העמותה/ארגון 
 שותף

 

 6514243-050, טלפון:   yuvi558@gmail.com דוא"ל: – יובל שינדלר  רכז הפעילות 

רקע על  
 העמותה/ארגון

האגודה הלאומית לילדים ובוגרים עם אוטיזם, היא עמותת הורים הפועלת לטיפול    –אלו"ט  
 .120וקידום ילדים, מתבגרים ובוגרים על הספקטרום האוטיסטי, משלב האבחון ועד 

מ למעלה  של  זכויותיהם  לקידום  פועלת  ובני    30,000  - העמותה  אוטיזם  עם  המאובחנים 
 איש(, מלווה ותומכת בבני משפחותיהם. 150,000 -משפחותיהם )כ

 : בשלושה תחומים עיקרייםפעילות האגודה מתמקדת 
 א. קידום זכויות הילדים והבוגרים על הרצף האוטיסטי ובני משפחותיהם. 

 ב. הקמה, הפעלה ופיתוח שירותים לילד, לבוגר ולמשפחה.
 ג. קידום הידע ועידוד המחקר בתחום האוטיזם. 

 הפעילותמטרות 
  לימודית, מותאמת אישית, בין צרכיו ומאפייניו של הבוגר  –קיום פעילות חווייתית 

המאובחן באוטיזם, לבין תחומי העניין והידע של הסטודנט. יצירת תהליך של היכרות  
 ועשייה משותפת, בה נתרמים שני הצדדים מהביצוע. 

 פירוט הפעילות

במפגשים האורכים כשעה, אחת לשבוע, לאורך השנה או כפי  חונכות אישית או קבוצתית, 
 שנקבע בתקנון המוסד האקדמי בנושא חוק נק"ז. 

ביצוע פעילות קבועה, בעלת משמעות ויישומית, מתוך מגוון אפשרויות )ספורט, אמנות, 
 מחשבים, טיולים, משחקי קופסא, בישול, צילום ועוד(. 

 נה תהליך מדורג ומובנה בדרך להשגתו. לאור הפעילות ייבחרו מטרה או תוצר וייב

 מקום הפעילות
 מסגרת "כפר האירוסים" בבאר שבע.

 ימים בשבוע.   7שעות  24מסגרת תעסוקה ודיור הפועלת 

 מועדי הפעילות

או במסגרת הדיור, בה  15:30 –  8:00התנדבות במסגרת התעסוקה, הפועלת בין השעות  
  .21:00  – 15:30השעות זמני הפעילות הרלוונטיים הם בין 

 . 21:00 -ל  10:00בסופי שבוע פתוחה מסגרת דיור בלבד, שעות רלוונטיות, בין 
שעות וימי פעילות מדויקים יקבעו בהתאם ליכולת המתנדב, לאופי הפעילות וללו"ז  

 המסגרת. 

דרישות קדם  
 לרישום

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

 דרישות מיוחדות 

הפרויקט פתוח לכל הסטודנטים, נדרשת רגישות ונכונות לתרום לזולת, יחסי אנוש טובים,  
 יכולת הקשבה והכלה, נכונות ללמידה, יכולת התמדה ואחריות אישית. 

 מילוי טפסי שמירת סודיות -
 אישור משטרה על היעדר עבירות מין הצגת -

 פעילות מוצלחת תהווה בסיס למכתב המלצה ממנהלת "כפר האירוסים".

 סטודנטים  10 מכסה

 

 

 

 

mailto:yuvi558@gmail.com


 

  M.P.Shikmim Tel1, Fax: 972-8-8588093,  79800ד.נ. שקמים  
www.achva.ac.il,   email einav_p@achva.ac.il  

 

2.  

 תאהבו לתת תתרגשו לקבל -אנוש שם הפרויקט

 1110003-01 מספר הקורס

שם העמותה/ארגון 
 שותף

 העמותה הישראלית לבריאות הנפש  -אנוש 

 einat.l@enosh.org.il  , דוא"ל:מנהלת תחום התנדבות  -  ליכטנשטייןעינת   רכז הפעילות 

רקע על  
 העמותה/ארגון

איש,     6,000  -אנוש הינה עמותה מובילה בתחום בריאות הנפש ומעניקה שירותי שיקום לכ
מקריית שמונה ועד אילת. את  סניפים ברחבי הארץ    60בני משפחות באמצעות    4,000  -ולכ

 עובדים ומאות מתנדבים. 1,000 -משימות העמותה מובילים כ 

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

 :העמותה שירותי .בקהילה

 .מרכזים חברתיים וחיבורים לקהילה – וקהילה חברה •

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

 ויזמות נתמכת מעברית, תעסוקה תעסוקה תעסוקה מוגנת, מסגרות - תעסוקתי שיקום •
 עסקית. 

 למשפחות  וייעוץ  תמיכה •

  הד ספייס -מרכז תמיכה לצעירים •

 הפעילותמטרות 
קהילתי . קידום תקשורת בין אישית וקבוצתית. חשיפה לעולמות ידע חדשים  - חיבור אישי

 והרחבת תהליכי למידה.   

 פירוט הפעילות

 הסטודנטים ישתלבו בפעילויות השוטפות של העמותה. האפשרויות הן: 

פעילויות העשרה • לימודי מחשב, שיפור מיומנויות  למידה. עבודה על שיפור   – העברת 
 תקשורת בינאישית ומיומנויות חברתיות.  

הובלת תוכן ספציפי הנוגע לתחומי העניין או המומחיות של המתנדב שתואמים את צרכי   •
   המקום.

 סיוע לצוות בהובלת פרויקטים. •

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

 המתאימים יוכלו לקבל המלצה מהצוות המקצועי של אנוש!

 מקום הפעילות
 לפי צרכי העמותה בסניפים הבאים:  

רחובות, ראשון לציון, נס ציונה, יבנה, רמלה לוד, קריית גת, בית שמש, מודיעין,  אשדוד, 
 וסניפים נוספים בפריסה ארצית .

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

 רישום

לעינת  ולשלוח בצירוף קורות חיים מייל בדיקן(   על המעוניינים למלא טופס מיון )נמצא 
אישי קצר, מקום פעילות )פרטי התקשרות, רקע  einat.l@enosh.org.il  :ליכטשטיין

מועדף, ימים ושעות פנויים(. מנהל הסניף או מנהל המסגרת הרלוונטית יצור קשר לקביעת  
 ראיון קבלה. 

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

 דרישות מיוחדות 
 אישית.יכולת התמדה ואחריות 

 . פעילות מוצלחת תהווה בסיס למכתב המלצה ממנהל המסגרת בה תתנדב

 סטודנטים  10 מכסה

mailto:einat.l@enosh.org.il
mailto:einat.l@enosh.org.il
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3. 

   סודקות את תקרת הזכוכית הפרויקטשם 
 1110016-01 מספר הקורס

שם העמותה/ארגון 
 שותף

 

        0509622464 , טלפון: milgot@kiah.org.ilדוא"ל:  - נועה קהת רכז הפעילות 

רקע על  
 העמותה/ארגון

בצרפת, וחולל   1860אליאנס: כל ישראל חברים )כי"ח( הוא ארגון חינוכי ישראלי, שנוסד בשנת 
בתי ספר יהודיים מודרניים בארצות האסלאם, השכלה  מאותשינוי עצום בעולם היהודי: הקמת 

אנשי חינוך, מנהיגי קהילה ורבנים,   –לנשים, הקמת מוסדות להכשרת עתודות מנהיגות מקומית 
שפה העברית, והקמת 'מקווה ישראל'. כל אלו היוו תשתית ליצירת דור משכיל  החייאת ה

 .ומודרני, המחובר למסורת יהודית פתוחה ומכילה, ואבן בניין בהקמת מדינת ישראל
היום בישראל, 'כל ישראל חברים' מעודד מצוינות חינוכית ומנהיגות מקומית בפריפריה, מטפח 

 .רים למסורת יהדות ספרד וליהדות צרפתיהדות ישראלית מחברת, ויוצר חיבו
 היא תכנית העצמה מגדרית של תלמידות   תכנית " סודקות את תקרת הזכוכית "

   בתחום לימודי המדעים, הטכנולוגיה והמתמטיקה, המעודדת מצוינות חינוכית בפריפריה.
במהלך מקיף של חמש שנים, מכיתה ח‘ ועד כיתה י“ב, התלמידות, הסודקות את תקרת  

טק, פוגשות מנטוריות המשמשות מודלים  -הזכוכית, נחשפות לעולם האקדמי וחברות היי
להשראה, משתתפות בסדנאות מגדר וההעצמה, ומקבלות תמיכה לחיזוק ההישגים הלימודיים 

 בדגש על מתמטיקה.
מסיימות בית ספר תיכון עם תעודת בגרות איכותית, המאפשרת המשך לימודים  בוגרות התכנית

 והגשמה עצמית.  במוסדות השכלה גבוהה, בניית קריירה

 מטרות הפעילות

 .לאפשר לנערות מהפריפריה החברתית לבחור במסלול מדעי ולפתח מצוינות לימודית -
היי- וחברות  האקדמי  לעולם  צוהר  את  - לפתוח  לחשוף  מצליחות  טק.  לנשים  הנערות 

 המשמשות מודלים להשראה.
 לחזק את הדימוי העצמי והאמון העצמי של הנערות ביכולותיהן. -
אשר    להעלות את מספר הבנות המסיימות בית ספר תיכון עם תעודת בגרות איכותית-

 להמשך לימודיהן. -תהווה מפתח 

 פירוט הפעילות
  4מתן תגבורים במתמטיקה בקבוצות קטנות לנערות הלומדות בחט"ב ובתיכון ברמה של 

 יח"ל.   5או 

 , כסייפה, בת ים, חולון, נתניה, בני ברקקרית מלאכי, קרית גת מקום הפעילות

 מועדי הפעילות

 שעות פעילות.   60
 שעות.  ₪90 מטעם סודקות ,יוכל לבצע  3000ומלגה בסך של    סטודנט המעוניין בנק"ז

השעות   בין  לרוב  הצהריים,  בשעות  מתקיימת  מפגשים    ,16:00-ל  13:30החונכות  שני 
הכשרה לאורך השנה    שעות  20שעות שבועיות(. בנוסף יתקיימו    4בשבוע של שעתיים )סה"כ  

 מטעם 'כל ישראל חברים'.  

דרישות קדם  
 לרישום

המעוניינים צריכים לשלוח מייל לרכזת המתנדבים בעמותה ולמלא שאלון אישי. רק לאחר 
    ראיון אישי הסטודנט/ת יוכל להירשם.

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

 דרישות מיוחדות 

להגיע וזמינות  ברמת   אפשרות  במתמטיקה  ידע  הפעילות.  גישה    5,  4לאזור   , יחידות 
 לתלמידים.

 פעילות מוצלחת תהווה בסיס למכתב המלצה מטעם רכז בעמותה.

 סטודנטים  6 מכסה
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 ראשונים ניצנים  הפרויקטם ש

 1110017-01 מספר הקורס

שם העמותה/ארגון 
 שותף

 אגודת ניצן 

 רכז הפעילות 
 -  אל אלפרוביץ', מנהלת סניף אשדוד -בת

    8544455-08 :טל' , nitzan.ashdod.israel@gmail.com   דוא"ל:

רקע על  
 העמותה/ארגון

העמותה   ותפקוד.  הסתגלות  למידה,  ליקויי  ובוגרים  לילדים  עמותה  הינה  ניצן  עמותת 
מובילה בתחום לקויות הלמידה, אגודת ניצן נותנת מענה מקצועי להורים, לילדים ולאנשי  

 מקצוע בכל רחבי הארץ.  
פעילותה:   לכיתה   אבחוןבתחום  בשלות  א',   דידקטי/פסיכולוגי/פסיכודידקטי/אבחוני 

לגילאים שונים, הכנה לבגרויות, טיפולים רגשיים,   הוראה מתקנת ואסטרטגיות למידה 
 הדרכות הורים ועוד.  

 מטרות הפעילות

יכולת.  מעוטות  ממשפחות  מגיעים  אשר  למידה  בליקוי  מאובחנים  לילדים  לימודי  סיוע 
הפעילות תתקיים הסיוע  יהווה גם תמיכה רגשית מעצם קבלת עזרה ותשומת לב אישית.  

ניצן בשעות אחר הצהריים. מרבית הילדים לומדים במסגרת החינוכית הרגילה,   במרכז 
 בסיוע של שעות שילוב, וחלקם הקטן לומד במסגרות של החינוך המיוחד. 

 פירוט הפעילות

 כל סטודנט ישובץ לתלמיד לקוי למידה הלומד במרכז ניצן וילווה אותו במהלך השנה.
יקבל ליווי מקצועי במקום והדרכה במהלך כל הפרויקט. אנו מאמינים שכל ילד  הסטודנט  

המקבל סיוע לימודי ותמיכה רגשית )עידוד/חיזוקים/אמונה ביכולותיו/חיוך מחבק/אוזן  
 קשבת( יתקדם באופן משמעותי, ביחס לעצמו. 

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

 רישום

יש לשלוח פרטים    nitzan.ashdod.israel@gmail.com   : רישום מול מנהלת הסניף  במייל
 אישיים ופרטי התקשרות. 

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

 דרישות מיוחדות 

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

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

 סטודנטים  25 מכסה

mailto:nitzan.ashdod.israel@gmail.com
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 שם הפרויקט
 "להיות סטודנט" 

 חונכות אקדמית וחברתית לסטודנטים עם מוגבלות 
 1110050-1 מספר הקורס

שם העמותה/ארגון 
 שותף

 הסטודנטים המכללה האקדמית אחוה מרכז תמיכה לימודית דיקן  

 
 

 hadar.sfarad@achva.ac.il, דוא"ל: רכזת להיות סטודנט -הדר שמש ספרד  רכז הפעילות 

רקע על  
 העמותה/ארגון

מרכז התמיכה של המכללה האקדמית אחוה מפעיל פרויקט ייחודי להנגשת ההשכלה 

יכולת  בעלי  והם  המניין  מן  סטודנטים  שאינם  מוגבלות  עם  למתמודדים  הגבוהה 

 ומוטיבציה ללמידה אקדמית. 

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

 את החומר הנלמד, לצד סיוע חברתי בהתאקלמות לסביבה האקדמית. 

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

 הפעילות תתוגמל בנק"ז  

 במכללה אקדמית אחוה או במקום המתאים ללמידה משותפת  מקום הפעילות

 בתיאום בין החונך והחניך  הפעילותמועדי 

 רישום

: או במייל   ,054-6900540בטלפון:  רכזת להיות סטודנט  הדר שמש ספרד,  ליש לפנות  
hadar.sfarad@achva.ac.il 

  קבלה לפרויקט זה כפופה לתחומי סיוע נדרשים ולביקוש. 
הפרויקט,   רכז  ואישור  מתאים  חניך  איתור  לאחר  לדיקן רק   להעביר  הסטודנט  על 

( חתום ומלא לפני תקופת נספח ב'הסטודנטים את טופס "בקשה רישום לפרויקט" )
 הייעוציים.

 דרישות מיוחדות 

בפרויקט זה הינו סטודנט משנה ב'  ומעלה, עם ממוצע ציונים גבוה  בעל רגישות החונך  
המסוגלות  תחושת  בחיזוק  למידה,  הרגלי  בהקניית  סטודנט  ילווה  אשר  חברתית, 
העצמית ובהגברת המוטיבציה, עדיפות לבעלי ניסיון בהדרכה. מילוי דוח חודשי ומפגש 

 חודשי עם הרכזת. 

 סטודנטים  20 מכסה
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 אחוות ידידים  שם הפרויקט
 1110051-01 מספר הקורס

 שם הארגון
  ידידים למען הנוער והחברה  )ע"ר(                         

 סטודנטים ומתנדבים שלמה כהן, רכז  רכז הפעילות 

 רקע על הארגון 
שנה בקרב ילדים ובני נוער בסיכון, נוער עובר חוק ועולים חדשים, בכל   30  -ידידים פועל כ ארגון

 רחבי הארץ, מקרית שמונה ועד אילת.  
 תוכניות הארגון מסייעות לאוכלוסיות אלו במתן מענה רגשי, חברתי ולימודי בתוכניות שונות.

 הפעילותמטרת 
אישי   קשר  בניית  הנוער.  ובני  הילדים  עבור  וחברתית  רגשית  מבחינה  תומכת  מסגרת  יצירת 
חיים. כישורי  ופיתוח  חיובי  עתיד  תפיסת  פיתוח  אישית,  העצמה  החניך,  עם   משמעותי 

 .ידידים  ת/רכז י" ע ההתנדבות  תקופת כל  לאורך למתנדבים יינתנו שוטף וליווי הכשרה

 הפעילותמפירוט 

הנמצאות במצבי סיכון ומופנות לסל"ע ע"י   17-13חונכות והעצמה לנערות בגילאי   -סל"ע
הרווחה. מטרות התוכנית הן העצמה אישית ופיתוח תפיסת עתיד חיובי, מניעה והפחתה של  

התנהגויות מסכנות, יצירת מערכת תמיכה חברתית ופיתוח כישורי חיים ומסוגלות תעסוקתית.  
 ה ארצית.תכנית בפריס

אח.ות בוגר.ת, לתת מענה   -: להיות חונכ.ת לנער, להוות לו מודל לחיקויהסטודנט תפקיד
 ותמיכה לצרכים הרגשיים, הנפשיים והחברתיים. 

12-מודל ישראלי לטיפול בנוער עובר חוק. הנערים והנערות בגיל האחריות הפלילית )  -סיכויים
( מופנים ע"י שירות מבחן לנוער והמשטרה בעקבות חשד בביצוע עבירה פלילית. התוכנית  18

שואפת להרחיק את בני הנוער ממעגל הפשיעה, למנוע עבריינות חוזרת ולשלבם בקהילה באופן  
 ריסה ארצית.תכנית בפ נורמטיבי. 

אח.ות בוגר.ת, לתת מענה   -: להיות חונכת לנער, להוות לו מודל לחיקוי הסטודנט תפקיד
 ותמיכה לצרכים הרגשיים, הנפשיים והחברתיים. 

בשכונות עם ריבוי מצוקות, המופנים לבית   18-6בתים חמים לילדים ונוער בגילאי  -בית ידידים
דידים מהווה עבור אוכלוסיית הבית מסגרת תומכת  ע"י לשכת הרווחה ויועצות בתי הספר. בית י

בתי הידידים נמצאים בקרית גת  ומסייעת בפן הלימודי, החברתי והרגשי. 
: השתלבות בצוות הבית, העברת פעילויות וסדנאות, חונכות אישית  הסטודנט תפקידובאשדוד.

 במידת הצורך, ועוד. 

 פריסה ארצית  מיקום הפעילות

 גמיש, בהתאם ללו"ז הסטודנט  מועדי הפעילות

 רישום
 02-6429636טלפון:   -שלמה כהן 

  y.students@yedidim.org.il דוא"ל: 

 דרישות מיוחדות 
 . גישה לילדים/בני נוער-
 . הרלוונטיהכניסה להתנדבות מותנית בריאיון הכרות עם רכז/ת התוכנית ביישוב -

 ***בחלק מהתוכניות קיימת אופציה לתוספת מלגה כנגד שעות פעילות נוספות  הערות

 סטודנטים  20 מכסה
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 חונכים "בית אפל" -אחווה בכפר  שם הפרויקט

 1110009-01 מספר הקורס

שם העמותה/ארגון 
 שותף

 פנימיית "בית אפל" גן יבנה 

 yavne@mishan.co.il-osiyot.gan , דוא"ל:השרות הסוציאליראש   -שרון זק רכז הפעילות 

רקע על  
 העמותה/ארגון

ילדים ובני נוער    180  -בפנימיית "בית אפל" בגן יבנה השייכת לרשת "משען", מתחנכים כ
בעיות ע"י שירותי הרווחה עקב  ומורכבות    בסיכון, שהופנו למסגרת  סוציאליות קשות 

 במשפחה. הילדים מתחנכים במסגרות החינוך בגן יבנה ובסביבה. 

 חונכות אישית פרטנית עם חניך/ה מהפנימייה.  מטרות הפעילות

 פירוט הפעילות

 יצירת קשר אישי משמעותי.            -
 יצירת מרחב בטוח ומאפשר.           -
 החניך/ה עצמו/ה ואת צרכיו/ה הייחודיים. לראות את            -
 העצמה של החניך/ה.            -
 מתן הזדמנות להתפתחות, הן לחניך/ה והן לסטודנט/ית.            -
אופן הפעילות יותאם לכל חניך/ה וסטודנט/ית באופן אישי בהתאם לצרכים             -

 ויכול לכלול שיחה, משחק, פיתוח תחביב משותף וכדומה.

 . , גן יבנה2פנימיית "בית אפל" בגן יבנה, רחוב השיטה  מקום הפעילות

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

  yavne@mishan.co.il-osiyot.gan :נא לשלוח מייל לרכזת הפעילות, מוריה רישום

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

 סטודנטים  10 מכסה
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 לתת  ם הפרויקטש

 1110020-01 מספר הקורס

שם העמותה/ארגון 
 שותף

 ארגון לתת

  inbalm@latet.org.il דוא"ל:  ,רכזת מלגאים ארצית- ענבל מריח רכזת הפעילות 

רקע על  
 העמותה/ארגון

סיוע הומניטארי ישראלי, נוסד במטרה לפעול לצמצום העוני למען יצירת    ארגון לתת
בסיס   על  במצוקה  לאוכלוסיות  סיוע  הענקת  ע"י  יותר,  וטובה  צודקת  חברה 

ל ארגון  הינו  לתת  ארגון  אאוניברסאלי.  ממשלתי,  רווח,  - א  כוונות  וללא  פוליטי 
 מתנדבים מכל רחבי הארץ.  27,000  -הממומן מתרומות בלבד. בארגון פעילים כ

 התכניות במסגרתן ניתן לפעול: 
תזונתי בטחון  ברחבי  –  לתת  מזון  וחלוקת  איסוף  באמצעות  לנזקקים  סיוע  תכנית 

 הארץ לאורך השנה.  
לחיים סיוע  בישראל.     –  לתת  הנזקקת  השואה  ניצולי  לאוכלוסיית  סיוע  תכנית 

התכנית מעניקה חבילת סיוע הוליסטית, מכבדת ומיידית לניצולי השואה הנוגעת בכל  
 תחומי החיים, בדגש מיוחד על התאמת והנגשת הסיוע עד לבית הניצול. 

 מטרות הפעילות

תזונתי ביטחון  משפחו  -לתת  אלפי  לעשרות  במזון  קבוע  עמותות  סיוע  העצמת  ת, 
במזון  המחסור  לבעיית  למצוקה,  הישראלית  בחברה  המודעות  והעלאת  מקומיות, 

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

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

ארגון הנוער של לתת, שהוקם במטרה לחנך לערכי התנדבות, סולידריות    -נוער לתת
חברתית ולהקנות לנוער הישראלי ערכים של ערבות הדדית ונתינה, לפתח מנהיגות 

 . ולעודד יזמות חברתית, למען יצירת חברה צודקת וטובה יותר

 פירוט הפעילות

תזונתי - ביטחון  סניף:  -לתת  פעי   רכז  מזון ריכוז  איסוף  במבצעי  מזון  איסוף  לות 
ימים לפני ערב החג! )עיקר    10-דרושה זמינות גבוהה כ    -לקראת ראש השנה ופסח  

 הפעילות בשעות אחה"צ והערב(.
איסוף חבילות מזון שלא נאספו על ידי מתנדבים   סוגר חלוקה:  -לתת סיוע לחיים-

האזורים הרכזים  הנחיות  פי  על  לניצולים  והעברתן  בשעות    .קבועים  לחודש  אחת 
החודש. של  האחרון  בשבוע  האזור    אחה"צ  לרכזי  ניצולים  לגבי  שוטפים  עדכונים 

 חובה. התחייבות לשנה. -רכב בהתאם לצורך. 
לחיים- סיוע  חברתי    -לתת  בלבד( ליווי  רוסית  פרונטלי  :  )לדוברי  או  טלפוני  ליווי 

על השיחות   יעודי(  טופס  )באמצעות  שוטף  דיווח  לשבוע/חודש,  שואה אחת  לניצולי 
 והצפת בעיות ועדכונים מהשטח. דרושה יכולת הכלה, הקשבה, סבלנות ואחריות. 

לתת- לוגיסטי:  - נוער  אזוריים    רכז  באירועים  לוגיסטית  ועזרה  ציוד  העברת 
ארציים  ואירועים  קורסים  סמינר,  בימי  שלם(  )יום  מלאה  השתתפות  ובסניפים. 

 נדרש רשיון, רצוי רכב.)תאריכים ידועים מראש(. 

 התכניות פועלות בכל רחבי הארץ  מקום הפעילות

 מועדי הפעילות
 כעשרה ימים לפני ערב ראש השנה/ פסח.   - לתת ביטחון תזונתי

 במהלך השנה   -לתת סיוע לחיים ונוער לתת 

 הרשמה 

ארצית  מלגאים  רכזת  עם  קשר  ליצור  צריכים   ל:במיי  -המעוניינים 
 milgaim@latet.org.il . 

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

 סטודנטים  10 מכסה

mailto:inbalm@latet.org.il
mailto:milgaim@latet.org.il
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 חונכות אקדמית "סטודנט מלווה למידה" שם הפרויקט

 1110021-01 מספר הקורס

שם העמותה/ארגון 
 שותף

 הסטודנטים המכללה האקדמית אחוה מרכז תמיכה לימודית דיקן  

 
 

 רכז הפעילות 
 ,  יועצת המכללה ומנהלת מערך  הסיוע הלימודי - מעיין מיוחס

 maayan_m@achva.ac.il  דוא"ל:

רקע על  
 העמותה/ארגון

מרכז התמיכה של המכללה האקדמית אחוה מעניק סיוע לימודי לסטודנטים  
 המתמודדים עם לקויות למידה או עם קשיי למידה.  

 מטרות הפעילות

החומר   את  ללמוד  כיצד   על  דגש  עם  למידה  במיומנויות  לסטודנטים  סיוע 
 הנלמד/השיעור. 

עם קשיי למידה בהקניית הרגלי למידה, ילווה סטודנט  בחיזוק    הסטודנט, 
 תחושת המסוגלות העצמית ובהגברת המוטיבציה. 

 פירוט הפעילות
שעות הכוללות חונכות פרונטלית, הגשת דוחות פעילות חודשית ומפגשי    60

 הדרכה עם היועצת לפי הצורך.

 במכללה האקדמית אחוה או במקום המתאים ללמידה משותפת.  מקום הפעילות

 החונך והחניך. בתיאום בין  מועדי הפעילות

 רישום

 יש לפנות למעיין מיוחס, יועצת ומנהלת מערך הסיוע הלימודי  
 maayan_m@achva.ac.il  :או במייל 8588095-08 :טלפוןב

   קבלה לפרויקט כפופה לתחומי סיוע נדרשים ולביקוש. 
על הסטודנט  רק  לאחר איתור חונך מתאים לתשפ"ב ואישור רכז הפרויקט, 

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

 דרישות מיוחדות 
מעל   מצטבר  ציונים  ממוצע  בעלי  גבוהים    85סטודנטים  ציונים  בעלי  או 

 במקצועות ספציפיים נדרשים. עדיפות לבעלי ניסיון בהדרכה. 
 מילוי דוח חודשי ומפגש חודשי עם הרכזת. 

 סטודנטים  10 מכסה

mailto:maayan_m@achva.ac.il
mailto:maayan_m@achva.ac.il
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 הסיכוי שלהם להצליח!  בואו תהיו - מסיכון לסיכוי הפרויקטשם 

 1110019-01 מספר הקורס

שם 
העמותה/ארגון 

 שותף

 המחלקה להתנדבותאגף הרווחה,  -עיריית נס ציונה 
   מועדוניות הרווחה(ילדי  )עמותה מקומית למען   בשיתוף עמותת עלמ"ה

 )סיוע לימודי של מתנדבים(  ופרויקט גמל"א

 Yael.bn@nzc.org.il  :דוא"ל .מנהלת המחלקה להתנדבות  -יעל בן נון גובר, עו"ס רכז הפעילות 

רקע על  
 העמותה/ארגון

ממשפחות   –   גמל"א תלמידים  למען  המסייעים  מתנדבים  המפעיל  התנדבותי  ארגון 
 מעוטות יכולת )תגבור לימודי, חונכות אישית וכד'( .  

 הסיוע ניתן באופן פרטני או קבוצתי במועדוניות הרווחה והחינוך. 
יסודי(,   -עלמ"ה  בגילאי  בסיכון  )ילדים  המועדוניות  ילדי  לטובת  מקומית  עמותה 

 פעילויות והמעטפת הניתנת לילדים אלו במסגרת המועדונית. המרחיבה את ה 
ויתקשר עם אדם שלא   –דבריה של אמא לתלמיד   יפתח  ''לא האמנתי שבני המסוגר 

ניכר בלימודים,  ראה מימיו. המפגשים עם הסטודנט שינו אותו לחלוטין, חל שיפור 
ליוזמי תודות  וההערכה העצמית עלתה פלאים.  פרויקט    ליומפעי   בפתיחות לסביבה 

 ''אחוות המועדוניות'' עלו והצליחו''.

 מטרות הפעילות

 . י"ב )במקצועות השונים(  -סיוע לתלמידים מכתה א' -

 הפוטנציאל הגלום בהם.   חברתית, העצמה, כך שיוכלו לממש את  -חונכות לימודית -

זו - ולשיפור     חונכות  העצמי  הערך  להעצמת  התלמידים,  של  לעצמאותם  תורמת 
 המיומנויות החברתיות והלימודיות.  

הסטודנטים לא פעם, מהווים מודל חיקוי לאותם ילדים, מהווים מנטורים ונוצרים   -
 קשרים משמעותיים שמלווים אותם לכל החיים. 

 פירוט הפעילות
 לאורך שנת הלימודים.  , מתקיימת אחת לשבוע למשך כשעתיים הפעילות בפרוייקט

 . גמישים -שעות פעילות, גיל הילדים, מקצועות הסיוע

 מקום הפעילות
יינתן במועדוניות/ במרכזי למידה/ או בבית התלמיד/ה, עפ"י הצורך ובתיאום     הסיוע 

 .מראש

 ובתיאום עם מקום הפעילות. החל משעות הצהריים )לאחר בית הספר(  מועדי הפעילות

 דרישות מיוחדות 
אהבת אדם, רצון לסייע ולטפח את הדור הבא, סטודנטים מתחום החינוך/ חינוך מיוחד/  

 הוראה מתקנת, יכולת התמדה ואחריות אישית.  

 רישום

להתנדבות המחלקה  למנהלת  מייל  לשלוח  צריכים  פרטי   המעוניינים   :התקשרות  עם 
 yael.bn@nzc.org.il  

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

 סטודנטים  15 מכסה

 

 
 
 
 

mailto:Yael.bn@nzc.org.il
mailto:yael.bn@nzc.org.il
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 " "קדימה בית הנוער  שם הפרויקט

 1110046-00 מספר הקורס

 kadima.kiryatgat@gmail.com . דוא"ל: מנהלת בית הנוער "קדימה" -עדן חדור פעילות רכז ה

רקע על  
 העמותה/ארגון

הנוער בתי  עבור   "קדימה" רשת  ומעשירה  מצמיחה  חינוכית,  מסגרת  ילדים  מהווה 
ישראל. מדינת  של  והגיאוגרפית  החברתית  בפריפריה  המתגוררים  נוער,  רבים   ובני 

ומגוונות,  מהם ממשפחות של עולים חדשים, שאין ביכולת הוריהם, מסיבות רבות 
בית, -להעניק להם צרכים בסיסיים כגון: ארוחות מזינות, השגחה וסיוע בהכנת שעורי

   .העשרה חינוכית וכיו"ב
ועלים ע"מ לתת מענה הוליסטי, כדי שבוגר בית הנוער יצליח להשתלב  בתי הנוער פ 

ותורם מועיל  אזרח  ולהיות  עצמו  את  לממש  הישראלית,    מגיעה   ילד   לכל.  בחברה 
  פערים  לצמצום  בפעולות  היתר   בין  בחברה,  ולהשתלב  להתקדם נאותה  הזדמנות

 "קדימה".   הנוער   בבתי  פעולתנו  וזאת  מטרתנו  זאת ערכי.  וחינוך  נשירה  מניעת בחינוך,

 פעילותמטרות ה

  אישית או קבוצתית:חונכות 

 . חינוכי בטוח עבור הילדים/ות-מרחב חברתי  יצירת •

 . פערים לימודיים והעצמת הילדים/ות לפי יכולותיהם האישיות צמצום •

 . מרחב מכיל והעלאת הדימוי העצמי של החניכים יצירת •

 . בחברה הישראלית  בהשתלבות הילדים/ות סיוע •

 פירוט הפעילות

 גת. -.בית הנוער ממוקם בשכונת גליקסון בקרית1

 יב'. - חניכים בגילאי ג'  60. בית הנוער מכיל 2

 13:30-18:30ה' בשעות -. ימי ושעות פעילות: א'3

 . בית הנוער פועל גם בחופשות של בתי הספר במתכונת של קייטנה. 4

 ולי. . תקופת הפעילות היא מספטמבר עד י 5

 דרישות מיוחדות 

להוות דמות בעלי זיקה לתחום הילד והנוער, אשר יכולים  אנו מחפשים סטודנטים  
שינוי   לעשות  רוצים  ואמפתיה, אשר  של הכלה  יכולת  בעלי  לחיקוי,  ומודל  חינוכית 

 חברתי. 
גיל   מעל  גבר  אישור    18*  להעביר  מחוייב  חוק  פי  על  קטינים  עם  לעבוד  המעניין 

 העדר עבירות מין. מהמשטרה על 

 סטודנטים  10עד  מכסה
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 אח גדול שם הפרויקט

 1110068 מספר הקורס

שם העמותה/ארגון 
 שותף

 
 

 מרכז תמיכה לימודית דיקן הסטודנטים המכללה האקדמית אחוה 

 
 

 maayan_m@achva.ac.il, דוא"ל:  מיוחס, מנהלת מרכז התמיכה והנגישותמעיין  רכז הפעילות 

רקע על  
 העמותה/ארגון

דיקן הסטודנטים מציע לסטודנטים בשנתם הראשונה לתואר, תמיכה ע"י סטודנטים  
ב' את  -משנים  להקל  מנת  על  והכוונה  ליווי  המעניקים  במסגרת  ג'  השתלבותם 

 האקדמית. 

 מטרות הפעילות

ידע   חוסר  ודאות,  אי  עם  מתמודדים  ללימודים  הראשונה  בשנתם  סטודנטים 
אתגרים   במוסד.  חברתיים  קשרים  והיעדר  פורמאליים  ולא  פורמאליים  בהיבטים 
אלה מקשים את השתלבותם של הסטודנטים החדשים. פרויקט "אח גדול" פותח על  

אתגר זה באמצעות ליווי הסטודנטים שנה א' מרגע קבלתם לתואר  מנת להתמודד עם  
יכיר לסטודנט החדש את משאבי   לימודים ראשונה. ה"אח הגדול"  ועד סיום שנת 
העומד   הסיוע  מערך  את  לו  יכיר  בהם,  להשתמש  נכון  כיצד  האקדמית,  המערכת 

כתובת  לרשותו, יעזור לו לנווט בתהליכים אדמיניסטרטיביים ובבירוקרטיה ויהיה  
זמינה מיידית לשאלות בסוגיות פורמאליות ולא פורמאליות המטרידות סטודנטים  

 חדשים.

 פירוט הפעילות

ראשון   מתואר  סטודנטים  יצוותו  מתקדמת,  משנה  גדול"(  )"אח  החונך  לסטודנט 
מאותו החוג בו הוא לומד )פסיכולוגיה/מדעי החיים(. החונך יפתח קבוצת ווטסאפ  
באופן   אותם  וידריך  יכוון  ובאמצעותה  שבאחריותו  א'  שנה  הסטודנטים  עם 

בה לפניות ולשאלות  פרואקטיבי בהתאם לתוכנית שיקבל מרכזת הפרויקט, וכן בתגו
 מצדם ובהתאם לצורך.  

במכללה   ומוסמכים  מקצועיים  גורמים  מצד  וליווי  כלים  יקבל  המוביל  החונך 
מתחומים שונים )מנהלת מרכז התמיכה והנגישות, רכזת המסלול, רכזת מעורבות  

 חברתית(.  
תתקיים לחונכים  )חובה(  פרונטאלית  במהלך     הדרכה  מרוכזים  מפגשים  בשלושה 

 כמו כן, על החונכים להגיש דוחות פעילות מדי חודש לרכזת הפרויקט.  השנה. 
במקביל תיפתח קבוצת ווטסאפ שתכלול את החונכים המובילים ביחד עם הגורמים  

 המקצועיים על מנת לתת הכוונה לחונכים בכל סוגיה שתידרש.

 מקום הפעילות
ייערכו   בנוסף  ווטסאפ.  קבוצת  הווירטואלית,  במערכת  ברובה  מתקיימת  החונכות 

 מפגשים פרונטליים בתחילת השנה, אמצע סמסטר א' ובסיום סמסטר ב'.   3   במכללה

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

 המערכת. 

דרישות קדם  
 לרישום

בפסיכולוגיה, ושם של ממליץ מהסגל האקדמי או   80 -במדעי החיים ו  70ממוצע 
-08המנהלי. יש לפנות למעיין מיוחס, מנהלת מרכז התמיכה והנגישות בטלפון 

קבלה לפרויקט מותנת בראיון   maayan_m@achva.ac.ilאו במייל  5880958
הסטודנט להעביר לדיקן הסטודנטים את טופס "בקשה רישום  על ובהמלצה.

 ( חתום ומלא לפני תקופת השינויים.נספח ב'לפרויקט" )

 סטודנטים בעלי רצון לתרום, "ראש גדול"   דרישות מיוחדות 

 מותנה במספר הסטודנטים בחוגי פסיכולוגיה ומדעי החיים מכסה
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 מקשיבים, ללמוד להקשיב לתמוך להעצים שם הפרויקט

 1110080 מספר הקורס

      " מקשיבים" שם הארגון
 

 רכז מעורבות חברתית  – ינון איבגי רכז הפעילות 

 רקע על הארגון 

עזרה ראשונה     הארגון מספק סיוע רגשי לכלל האוכלוסייה ובדגש על אוכלוסיות חלשות.
ומפעיל    24נפשית   וחגים.  בשבתות  למעט  עלות,  כל  ללא  הארץ  רחבי  בכל  ביממה  שעות 

מתנדבים ומתנדבות ביניהם אנשי/נשות מקצוע מהשורה הראשונה בכדי    250  - למעלה מ  
חונכים.ות אנשי ונשות מקצוע    30  - די. למעלה מ  לתת מענה למצוקות נפשיות באופן מי

ילדים בשנה. הארגון מסבסד טיפולים רגשיים    8,000  - שנותנים סיוע רגשי בבתי ספר ל כ
 וליווי מקצועי למשפחות מצוקה. ומענק מלגות לימודים מתחום הטיפול. 

 מטרת הפעילות

 את הסיוע הרגשי לאוכלוסיות חלשות כלכלית ודלות אמצעים ובכלל זאת לאפשר  להנגיש
 רווחה נפשית לכלל האוכלוסייה.  

   שעות ביממה ללא עלות. 24לתת סיוע נפשי ראשוני 
 . לאפשר רווחה נפשית וחברתית למשפחות שזקוקות לליווי מקצועי ותומך

ות מבתי ספר שייתנו תגבור לאנשי  רגשית ע"י חונכים/   –לסייע לילדים ובני נוער נפשית  
צוות. לקדם הנגשה של סיוע רגשי ופרנסה ומימוש עצמי ע"י לימודים פרקטיים בתחום  

מיזם   ע"י  בבתי ספר  אלימות  מניעת  לימודים.  מלגות  ע"י  . לאפשר חונכים סאטרהנפש 
 אנונימיות בפנייה לעזרה ראשונה וייעוץ. 

 אופי  הפעילות 

חונך רגשי בבתי ספר, התפקיד כולל בתוכו, פגישות עם הצוות  מסלול חונכים סטאר: .1
 החינוכי, רשימה של ילדים. 

מחלקת ענ"ד: תמיכה ומענה בקו החם של הארגון, מוקד הארגון    – מסלול הקן החם   .2
 ה.באחד הסניפים ברחבי הארץ. משמרות יום ומשמרות ליל 

 פריסה ארצית  מיקום הפעילות

 כל השנה  מועדי הפעילות

  il.org-inon@makshivimדוא"ל:          2044915-054טלפון:  רישום

דרישות 
 מיוחדות

 . גישה לילדים/בני נוער
 . הכניסה להתנדבות מותנית בריאיון הכרות עם רכז/ת התוכנית ביישוב הרלוונטי

 הערות
הכשרה   יקבלו  טופס  הסטודנטים  על  וחתימה  הקבלה  לאחר  המקצועי  מהצוות  מזורזת 

 התנדבות. ההכשרה תתקיים בסניף הראשי בירושלים ו/או אחד מהסניפים ברחבי הארץ.

   סטודנטים 20 מכסה
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 תא סמ"ן   - סטודנטים מקדמים נגישות  שם הפרויקט

 1110006-01 מספר הקורס

שם העמותה/ארגון 
 שותף

  המכללה האקדמית אחוה, דיקן סטודנטים, מרכז תמיכה ונגישות 

 רכז הפעילות 
   8588171-08טלפון:      negishut@achva.ac.ilמייל:    -תמרי גלעד יקונט, רכזת נגישות

 - מעיין מיוחס, מנהלת מרכזת התמיכה והנגישות לסטודנטים עם ל"ל ומוגבלות
 .8588095-08טלפון: tmicha_limudit@achva.ac.il מייל: 

רקע על  
 העמותה/ארגון

אחוה האקדמית  במכללה,  המכללה  הסטודנטים  לכלל  הזדמנויות  בשוויון  דוגלת 
 מימוש הזכות להשכלה גבוהה ואפשרות להשתלב בשוק התעסוקה. 

 מטרות הפעילות

דיקן הסטודנטים הכולל מרכז תמיכה ונגישות אקדמית מקדם פעילות של מעורבות  
לשנות במטרה  המכללה,  בתחומי  שליליות חברתית  עם   עמדות  סטודנטים  כלפי 

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

 מטרות אלה. 

 פירוט הפעילות

דיקן  של  והנגישות  התמיכה  צוות מרכז  ע"י  ויודרכו מקצועית  יוכשרו  הסטודנטים 
 הסטודנטים ויתמקדו בתחומי הפעילות הבאים:

 .יצירת מודעות בקמפוס לערך השוויון ועיצוב אוניברסאלי •

בקרב   • השונות  המוגבלויות  בנושא  הידע  הסגל   כללהרחבת  הסטודנטים, 
 .האקדמי והמנהלי

 הכנת ימי שיא ליצירת תחושת שייכות לכלל האוכלוסיות במכללה.   •

 הפעילות תתקיים בקמפוס המכללה.  מקום הפעילות

 מועדי הפעילות

חייב סטודנט  בסה"כ.    40 -בכ    כל  פעילות  שוטפת   30שעות  פעילות  עבור  שעות 
תכנון פעילויות ובכלל זה שעות ההכנה לקראתן )הכנת פליירים, סרטונים,  כדוגמת

 מפגשים, סדנאות ועוד(. הפעילות תתקיים בימים גמישים בשעות הבוקר ואחה"צ.  
המקצועי    להדרכה ולמידה ע"י הצוות שעות מתוך כלל שעות הפעילות יוקדשו  10-כ

 של מרכז התמיכה והנגישות של דיקן הסטודנטים. 

 הטבות מיוחדות
מכללת אחוה ואגודת   רכז התא יהיה זכאי לקבלת הטבות כפולות: נק"ז, ומלגות של  

       ₪. 6,500-הסטודנטים הארצית בגובה כ

 רישום
   negishut@achva.ac.ilמייל:  -תמרי גלעד יקונט רכזת נגישותל יש לפנות ישירות 

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

 דרישות מיוחדות 
 רגישות חברתית, אקטיביסט בנשמה, מיומנויות עמידה מול קהל, יכולת הדרכה 

 ו"ראש גדול". 

 סטודנטים, מותנה בראיון אישי עם רכזת הנגישות.   4 מכסה

 
 
 
 
 

15 . 

mailto:negishut@achva.ac.il
mailto:tmicha_limudit@achva.ac.il
mailto:negishut@achva.ac.il
file:///C:/Users/alina_l/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TN0EXYO8/תא%20סמן%20-%20מעורבות%20חברתית%20עדכני.docx%23רישום


 

  M.P.Shikmim Tel1, Fax: 972-8-8588093,  79800ד.נ. שקמים  
www.achva.ac.il,   email einav_p@achva.ac.il  

 

 

 הפרוייקטשם 

 

 משלימים לחינוך  

  מס' קורס

 office@mashlimim.co.il  5298147-530טייב  -נעה כאהן רכז הפעילות 

רקע על  
 העמותה/ארגון

לחינוך" מפעילה מערך ארצי של חונכים עבור ילדי אומנה, ונוער מחוסר  עמותת "משלימים 
 עורף משפחתי. 

 
הם ילדים שהוצאו מחיק משפחותיהם ע"י משרד הרווחה.  הילדים שוהים   ילדי אומנה

במשפחות מארחות )קרובי משפחה, סבים או משפחות זרות שפותחות את ביתן והתא 
 המשפחתי שלהן(

. 
 

מטרות 
 הפעילות

המטרה היא להקדיש את הזמן עבור הילדים, ללוות, להקשיב, להעביר זמן פנאי בגובה העיניים,  
 לעזור בלימודים אם צריך ופשוט להיות שם.   

להגיע אחת )או פעמיים( לשבוע, בשעות אחר הצהריים לבית האומנה לשבת עם הילד ולהקדיש   פירוט הפעילות
ועזרה או רגשית חברית כאח גדול או עזרה לימודית )לפי התאמה  לו תשומת לב, הקשבה 

  שתעשה מראש(. 

 הפעילות שלנו פרוסה בכל רחבי הארץ.  מקום הפעילות
 

 בין השאר, אשדוד, אשקלון, קרית מלאכי והישובים הסמוכים. 

בשעות אחר הצהריים לאחר שעות  -והילד יחדיו ההתנדבות מותאמת לשעות הסטונדט מועדי הפעילות
 הלימודים. 

  אנו מתאימים אישית לכל חונך את הילד המתאים לפי השעות והימים הפנויים לו.
דרישות קדם  

 לרישום
 יש לעבור הכירות טלפונית והרשמה וכן ראיון בוידאו עם הרכזת שלנו 

לדיקן הסטודנטים את טופס "בקשה  ולאחר אישור רכזת הפרויקט, על הסטודנט להעביר 
 .רישום לפרויקט" )נספח ב'( חתום ומלא

דרישות 
 מיוחדות

הפרויקט פתוח לכל הסטודנטים, נדרשת רגישות ונכונות לתרום לזולת, יחסי אנוש טובים,  
 יכולת הקשבה והכלה, נכונות ללמידה, יכולת התמדה ואחריות אישית. 

 מילוי טפסי שמירת סודיות 

 משטרה על היעדר תביעות בגין עבירות מין )או ייפוי כח(  הצגת אישור 

 פעילות מוצלחת תהווה בסיס לבקשת מכתב המלצה ממנחת האומנה ומגופי האומנה.

 מתנדבים  10-20 מכסה
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 טופס בקשה לרישום - פרויקט חברתי  תמורת נק"ז תש פ"ג 
 

 תעודת זהות: ___________________   ________________ שם הסטודנט:__
 

 ______ _______מספר טלפון: __   שנה: ______ __ כנית לימודים: __________ת
 

ית תמורת נק"ז לשנת  לאחר עיון בחוברת הפרויקטים וקריאת נוהל קורסי מעורבות חברת 
 , אני מבקש להירשם לקורס: הלימודים תשפ"ג

 
________ __________________________ _______________________       ___ 

 )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.
 

 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.  •

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

לך תקופת  אחריות להשלמת הרישום מוטלת על הסטודנט. עלייך לוודא במערכת מידע אישי שרישומך לקורס הושלם במה •
 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  •
 .טרואקטיביתיתקבלו דיווחי שעות ר

 
 למילוי על ידי רכז הפרויקט: 

אני מאשר/ת כי הסטודנט עומד בדרישות הפרויקט, בוצע תיאום ציפיות והגדרת מסגרת  
 פ"ג וברצוני לקלוט אותו לפעילות בשנת הלימודים תש

 בסמסטר א' / בסמסטר ב'/ בפריסה שנתית 
 

 _________________________ טלפון:_____________________________שם רכז הפרויקט: 
 

 ________________________מייל: _____________
 

 ז: ___________________________________________    חתימת הרכתאריך: _________
 

       
 

 - מסר לסטודנטיחלק זה י-
 

 : הסטודנטים דיקןלמעורבות חברתית ב צוות היחידה למילוי על ידי 
 

 _________ ת.ז: ______________ __אני מאשרת שהסטודנט, שם: _____
 

 ___________________ _______________  :לפרויקט םהגיש לי את בקשתו להירש

 
 ________________________:   ת צוות דיקן תאריך: ______________ שם: ________________    חתימ 


