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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.

או בארגונים אותם יאתר משרד דיקן הסטודנטים ומופיעים בחוברת  תיעשה בתוך המכללה 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.
 2מכתב המלצה הנדרש לעיתים קרובות להמשך לימודים. ההתנסות המעשית תקנה לסטודנטים להוות בסיס ל

 נק"ז.
של ההתנסות.  םוחווייתייאת התנסות המעשית יהווה מסגרת בה ידונו אספקטים אקדמיים  הקורס המלווה

מטרתו של הקורס לקשר בין ההתנסות המעשית למסגרת התיאורטית הנלמדת במהלך התואר ולתת 
 לסטודנטים תמיכה כאשר עולים קשיים או התלבטויות במהלך ההתנסות. 

  נק"ז. 2ב. הוא יקנה לסטודנט  -הקורס המלווה יתקיים מדי שבועיים במהלך סמסטרים א ו
ק"ז של המעורבות החברתית שנדרשו בעבר. סטודנטים אשר החלו לימודיהם לפני שנת נ 2מרכיב זה מחליף את 

תשע"ח ואשר טרם ביצעו את המעורבות החברתית עד כה, מתבקשים להצטרף להתנסות המעשית של 
יכולים גם להצטרף לקורס המלווה  םפסיכולוגיה בשדה כדי למלא את מכסת המעורבות החברתית. אם מעונייני

  נק"ז מתוך אשכול אישיות והתפתחות או מתוך אשכול ארגון וחברה. 2להם  אשר יקנה
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1.  

 חונכות לימודית לילדי אומנה-אור שלום הפרויקט שם
 1110014-01 הקורס מספר

 ארגון/העמותה שם
 שותף

                                  
 

 אומנה במרכז" -שלום"אור  -
 רכזת מתנדבים. -, עובדת סוציאליתזהבה מסורי הפעילות רכז

zehavam@orr-shalom.co.il 
 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 

וק לו לצורך התפתחות תקינה וסיכוי אמיתי להווה ולעתיד טובים וכל מה שילד זק
http://www.orr-יותר. פרטים נוספים ניתן למצוא  באתר העמותה 

shalom.org.il/ 
הפוטנציאל חונכות לימודית חברתית אשר מאפשרת לילדים  שבאומנה לממש את  הפעילות טרותמ

הגלום בהם. ליווי של חונכות אישית לימודית תורמת מאוד לעצמאותו של הילד, 
 להעצמת ביטחונו האישי ולשיפור ניכר במיומנויות החברתיות והלימודיות.

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

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

 סמסטר.
 בעלי הצרכים החונכות מתקיימת באזורים בהם מתגוררים הילדים באומנה  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
אישי הראיונות יתקיימו בספטמבר במשרדי האומנה בנס ציונה. רק לאחר ראיון 

יש להעביר לדיקן הסטודנטים את טופס אישי הסטודנט/ית יוכל להירשם לקורס. 
 ם ומלא.חתו נספח ב'("בקשה רישום לפרויקט" )

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

 פעילות מוצלחת תהווה בסיס למכתב המלצה מעובדת סוציאלית של העמותה.
 סטודנטים 10 מכסה
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2.  
 שם הפרויקט

  תאהבו לתת תתרגשו לקבל-אנוש
 1110003-01 מספר הקורס

שם 
העמותה/ארגון 

 שותף
 

 העמותה הישראלית לבריאות הנפש -אנוש   

 noa.g@enosh.org.ilמנהלת תחום התנדבות.  -נועה גז  רכז הפעילות

רקע על 
 /ארגוןהעמותה

 6,000 -לכ שיקוםי אנוש הינה עמותה מובילה בתחום בריאות הנפש ומעניקה שירות
ים ברחבי הארץ מקריית שסניפים הפרו 60בני משפחות באמצעות  4,000 -ולכ איש, 

 מתנדבים. 800 -כעובדים ו 700 -את משימות העמותה מובילים כ. שמונה ועד אילת
הזדמנויות  להם המספק משירות ליהנות למתמודדים לאפשר נועד השיקום מערך

 מלאים לחיים זכותם את לממש למתמודדים לאפשר ,אישית ולהתפתחות לצמיחה
 :העמותה שירותי .משמעות בקהילה ובעלי

 הילהמרכזים חברתיים וחיבורים לק – וקהילה חברה. 

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

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

 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,  –יות  בדגש על העשרת השכלה האפשרויות הן: העברת פעילו

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

 הסטודנטים יקבלו הנחייה וליוויי צמוד של אנשי הצוות לאורך כל תקופת הפעילות.
 ועי של אנוש! המתאימים יוכלו המלצה מהצוות המקצ

 לפי צרכי הסניפים בעמותה:  מקום הפעילות

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

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

בבקשה לשלוח  noa.g@enosh.org.il   054- 7110354 לשלוח מייל םעל המעונייני רישום
 הודעה כתובה כאשר שולחים  מייל.

יש לציין:  פרטי התקשרות, רקע אישי קצר, מקום פעילות מועדף, ימים ושעות 
יש פנויים. מנהל הסניף או מנהל המסגרת המועדפת יצור קשר לקביעת ראיון קבלה. 

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

דרישות 
 מיוחדות

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

 סטודנטים 10 מכסה
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3.  
 

 סודקות את תקרת הזכוכית  שם הפרויקט
 1110016-01 מספר הקורס

שם 
העמותה/ארגון 

 שותף

 כל ישראל חברים )כי"ח(  
 hila.kiah@gmail.com  505/500 שלוחה 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 באמצעות  1860פועל מאז -'אליאנס' העולמי, אשר 

הוקמה בכדי לעזור לנערות עם   את תקרת הזכוכית " תכנית " סודקות  חינוך.
סוציו   מגורים בהקשר למצב  אזור  הסללה כפולה , נתוני פתיחה חלשים יותר בגלל

 ,מדעים כמו מקצועי מסלול לבחור אותן מעודדים ובכלל כנשים אין אקונומי
 1,900בתי ספר עם כ  27. התכנית פועלת כיום ב כגברי מסורתי באופן שנתפס

 תלמידות
 לאפשר לנערות מקבוצות מוחלשות לבחור במסלול מדעי: מטרות הפעילות

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

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

 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, כסייפה –, מקוה ישראל, פרדס כץ קרית גתקרית מלאכי, בת ים, נתניה,  מקום הפעילות

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
  מפגשים של שעתיים כל אחד(

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 לאחר אישור רכז הפרויקט, 
 הייעוצים.( חתום ומלא לפני תקופת נספח ב'"בקשה רישום לפרויקט" )

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

 פעילות מוצלחת תהווה בסיס למכתב המלצה מטעם רכז בעמותה.
 סטודנטים 6 מכסה
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הפרויקט שם  ניצנים ראשונים 

הקורס מספר  01-1110017  

 שם
 ארגון/העמותה

אגודת ניצן שותף  

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

 על רקע
ארגון/העמותה  

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

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

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

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

 טיפולים רגשיים, הדרכות הורים ועוד. 

הפעילות מטרות סיוע לימודי לילדים מאובחנים בליקוי למידה אשר מגיעים ממשפחות מעוטות יכולת.  

הסיוע  יהווה גם תמיכה רגשית מעצם קבלת עזרה ותשומת לב אישית. הפעילות תתקיים 

ניצן בשעות אחר הצהריים. מרבית הילדים לומדים במסגרת החינוכית הרגילה, במרכז 

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

הפעילות פירוט  כל סטודנט ישובץ לתלמיד לקוי למידה הלומד במרכז ניצן וילווה אותו במהלך השנה. 

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

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

 קשבת( יתקדם באופן משמעותי, ביחס לעצמו.

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

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

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

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

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

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

 " טעימה אקדמית" 

  חונכות אקדמית וחברתית לסטודנטים מתמודדי נפש
 1110050-1  מספר הקורס

שם 
העמותה/ארגון 

 שותף

 מרכז תמיכה לימודית דיקן הסטודנטים המכללה האקדמית אחוה

 

 michal_t@achva.ac.ilמיכל טבקמן, רכזת טעימה אקדמית  רכז הפעילות

רקע על 
 העמותה/ארגון

 השכלהה להנגשת ייחודי פרויקטמרכז התמיכה של המכללה האקדמית אחוה מפעיל 

 יכולת בעלימן המניין והם  סטודנטים שאינם עם מגבלה נפשית למתמודדים גבוההה

הפרויקט זכה בפרסיים ארציים בשל חדשנותו וקידום . אקדמית ללמידה ומוטיבציה

 אוכלוסיית מתמודדי הנפש בעולם האקדמי.

מטרות 
 הפעילות

סיוע לסטודנטים )מתמודדים עם מגבלה נפשית( במיומנויות למידה עם דגש על כיצד  

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

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

 .₪ 3000הפעילות תתוגמל בנק"ז / מלגה של 
 במכללה אקדמית אחוה או במקום המתאים ללמידה משותפת מקום הפעילות
 בתיאום בין החונך והחניך מועדי הפעילות

או במייל 8588146-08יש לפנות למיכל טבקמן, רכזת טעימה אקדמית  רישום

michal_t@achva.ac.il 

  קבלה לפרויקט זה כפופה לתחומי סיוע נדרשים ולביקוש. 
להעביר  על הסטודנטשור רכז הפרויקט, אירק  לאחר איתור חניך מתאים לתשע"ט ו

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

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
, עדיפות לבעלי ניסיון בהדרכה. המוטיבציה ובהגברת העצמית המסוגלות תחושת

 מילוי דוח חודשי ומפגש חודשי עם הרכזת.
 סטודנטים 10 מכסה

mailto:michal_t@achva.ac.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.summit@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  יתים אף חוזרים לחיקם כשזה מתאפשר.קשרים עם הוריהם הביולוגיים ולע

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. 

ז טיפולי שנותן מענה רגשי טיפולי למשפחות האומנה בסביבת שירות האומנה הקים מרכ

המגורים שלהם. אחד הפרויקטים של המרכז הינו החונכות הטיפולית, סטודנטים 

 לפסיכולוגיה מלווים למשך שנה ילד אומנה ומקבלים הדרכה ע"י המטפלים במכון.

שמחליט להיכנס חשוב להדגיש כי ילדי אומנה חוו חוויות נטישה ויש חשיבות למי 

 לפרויקט לרצינות והתמדה

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. -

מציע אפשרות לחונכות טיפולית המתנהלת בביתו של הילד, ולהדרכה   מכון סאמיט 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  

אר טוביה והסביבהאשדוד, קריית גת, אשקלון, מושבי ב -אזורי המפגשים האישיים    

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

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

דרישות 
 מיוחדות

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

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

 ( חתום ומלא.נספח ב'לפרויקט" )

 סטודנטים לכל מנחה.  6עד  מכסה

mailto:m.tipoli.summit@gmail.com
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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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 בשביל הנפש  הפרויקט שם
 111042-1 הקורס מספר

 

 אוראל ב. עמנו הקורס רכז
Academy.OBA@gmail.com בעת שליחת מייל( ש לציין את שם המוסד והקורס)י 

מתמודדים עם יחד עם סטודנטים קורס בשביל הנפש הוא קורס ייחודי המשלב  הקורס על רקע
)שאינם סטודנטים(. הקורס שמשלב תלמידים מעמותת אנוש וגופים  מוגבלות נפשית

חשיפה של  יחד עםעשייה בתוך הקהילה של ב ולישומאפשר למידה משותפת נוספים, 
סטודנטים  12-בקורס משתתפים יחדיו כ .אנשים עם מוגבלויות נפשית להווי האקדמי

המתמודדים עם מוגבלות נפשית,  תלמידים 12מהמכללה האקדמית אחווה יחד עם 
 כל אחד מהמשתתפים נבחר בקפידה ומהווה חלק מהמשפחה העשירה של הקורס

 

עם מוגבלות  יםבמכללת אחווה ומתמודד יםמצע לדיון משותף בין תלמיד תרייצ הקורס מטרות
, להתמודד עם תלמידיםוה םנפשית. המטרה בפועל היא להכיר ולקרב בין הסטודנטי

ובמכללה. קורס "בשביל הנפש"  בריאות הנפשסטיגמות ולקדם פרויקטים במועדוני 
אחת מהשאיפות של התנסות התנדבותית זו, , מתקיים גם מחוץ לכותלי המוסד

צרכים של אוכלוסיות  תת בקהילה, הכרבשילוב עם ההנחיה האקדמית, היא מעורבו
 סביבתותהליכים המתרחשים אצל הפרט, האחר, והבנת מיוחדות, ו

 הפעילות פירוט
 בקורס

רס מכיל מפגשים דינאמיים המתקיימים לצד מפגשי ההוראה הפרונטאלית. בעוד הקו
ההוראה הפרונטאלית מתמקדת בנושאים רבים כגון סטריאוטיפים וסטיגמה, וכן 
התמודדויות שונות בעולם החברתי הסובב ואירועים מסדר יומם של המשתתפים, 

ונים ובתחומי עניין ההצגה המשותפת של המשתתפים בכיתה נוגעת באפיקי ידע מגו
מעולמם הפרטי. מפגשים אלו, המונחים בעיקר על ידי המשתתפים עצמם, כוללים 

בנושאים כגון יישומי מחשב, כתיבה יוצרת, פעילויות מגוונות ועבודה משותפת 
  תרפיה באומנות, עמידה מול קהל ודימוי גוף, עבודה מול מצלמה וכדומה

במכללה, במקביל למעורבות חברתית בקהילה שמתואמת עם המפגשים נערכים  הקורס קוםימ
 המשתתפים

 הפעילות מועדי
 בקורס

פרט למעורבות החברתית, הקורס הוא קורס שנתי המתקיים אחת לשבוע בימי 
 15:15-שלישי ב

הקורס יודיעו לרכז הקורס במייל וכן ימלאו קבל מידע על ל המעוניינים סטודנטים רישום
. אנא קחו בחשבון כי מותנית בסדרת מיונים. הקבלה לקורס קישור זהאת פרטיהם ב

טרם הגשת לקורס רשימת המתנה גדולה ושרק המתאימים ביותר יתקבלו. 
 שאכן ניתן להירשם אליו מבחינת המזכירות האקדמיתוודא ליש המועמדות לקורס, 

רק לאחר הקבלה, יש להעביר לדיקן הסטודנטים את טופס "בקשה  הרלוונטית.
 ( חתום ומלאנספח ב'רישום לפרויקט" )

אנו מחפשים סטודנטים איכותיים, רציניים ובשלים לחוויה ייחודית מסוגה. אלו  מיוחדות דרישות
קבל כמנחים בתכניות שיתקבלו בקורס ויעמדו בחובותיו בהצלחה יתירה, יוכלו להת

 נוספות של המכללה ואף לזכות בהמלצה אקדמית להמשך הדרך

  מכסה
 תלמידים המתמודדים עם מוגבלות נפשית )שאינם סטודנטים( 12-ו סטודנטים 12

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Academy.OBA@gmail.com
https://goo.gl/forms/V6PlhQKmUJ4E18Al2
https://goo.gl/forms/V6PlhQKmUJ4E18Al2
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 י ילדים הוריםמרכז הפרויקט שם
 1300001-01 הקורס מספר

 ארגון/העמותה שם
 שותף

 מנוף לחיים –מניפה 

 מנהל מרכז ילדים הורים קרית מלאכי –יהונתן מאיר  הפעילות רכז
yehonatanm@menifa.org.il 

 על רקע
 ארגון/העמותה

נוער בסיכון. ילדים ותכניות חינוכיות הוליסטיות למען  מניפה מפתחת ומנהלת
משפחתו, וסביבתו , ילדמתייחס לזהותו הייחודית של ההמודל הרעיוני של מניפה 

כמכלול. מניפה פועלת בשיתוף פעולה עם משרד החינוך ורשויות  –התרבותית 
 .בכל הסקטורים בחברה הישראלית – 2004מקומיות משנת 

ינות אישית באם יזכה למעטפת כי כל ילד ונער מסוגל להגיע למצו אנו מאמינים 
 ער וצעיר בישראל.אנו מחויבים  לתת מענה לכל ילד נרגשית ולימודית. -נכונה

 השיטה והשפה המקצועית מתאימה לכל מגזר ותרבות, ברחבי הארץ.
 

טיפולית אשר מלווה ילדים בגילאי בית ספר יסודי שמגיעים יחד חונכות לימודית  הפעילות טרותמ
עם משפחתם למרכז ילדים הורים מקום בו הם מטפחים את הקשרים בין בני 

יכולותיו של הילד במקביל להעצמה של המשפחה. החונכות תאפשר לחזק את 
 המשפחה כולה.

 החונכות הינה שנתית, אחת לשבוע למשך שעתיים בשעות אחה"צ בלבד. הפעילות פירוט
החונכות כוללת: יצירת קשר אישי עם הילדים, תיגבור לימודי, פיתוח כישורי חיים 

 ולמידת מיומנויות אישיות וחברתיות על פי הצורך.
 להיות חלק מהצוות של מרכז טיפולי מקצועי.החונך הופך 

 .הדרכה קבוצתיים יתקיימו אחת לחודשמפגשי 
 .בקרית מלאכי ובלודבמרכזי ילדים הורים החונכות מתקיימת  הפעילות מקום

 
 החונכות מתקיימת בשעות אחה"צ בלבד. שעות וימי הפעילות ייקבעו בין  הפעילות מועדי

 .הילד/ה משפחתו של המתנדב/ת לבין 
 קדם דרישות
 לרישום

למנהל מרכז הילדים הורים בקרית מלאכי  צריכים לשלוח מייל  המעוניינים
(yehonatanm@menifa.org.il (או בלוד )yonatans@menifa.org.il ראיונות )

לדיקן הסטודנטים את טופס יש להעביר  אישיים יתקיימו במהלך חודש ספטמבר.
 חתום ומלא. נספח ב'("בקשה רישום לפרויקט" )

 רצון לתרום, יכולת להתמיד וגישה לילדים.סטודנטים בעלי  מיוחדות דרישות
 ת מוצלחת תהווה בסיס למכתב המלצה מהצוות הטיפולי.פעילו

 בכל מרכז סטודנטים 5 מכסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:yehonatanm@menifa.org.il
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 "האחוה הגאה"  שם הפרויקט

 וחברים.ות תא סטודנטים.ות למען הקהילה הגאה
 1300002-01  מספר הקורס

שם 

ארגון /העמותה

 שותף

        

  shanyrich@gmail.comשני ריטש, רכזת התא הגאה  רכז הפעילות

האחווה הסטודנטיאלית הגאה הינה הארגון הסטודנטיאלי הלהט"בי של ישראל שנוסד  רקע על העמותה

בתמיכתן של האגודה לזכויות הלהט"ב והתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל. 

במכללה התא פעיל  .מטרתה לתת גג ובית לכל הקבוצות הגאות בקמפוסים ברחבי הארץ

  כשנתיים

יצירת מרחב בטוח בקמפוס; עשייה למען שינוי הדעות הקדומות באוכלוסיה באמצעות  מטרות הפעילות

 הסברה בנושאים כגון: זהות מינית, מגדר ועוד. 

הומופוביה ואפליה, יציאה  :ןקהילתיים כגו -דיון במסגרת קבוצתית בנושאים תוך

 מהארון וכד'.

 הקמת מייצגים והרכבת מערכי פעילות., והנחייתה קבוצהגיוס  שעות הכוללות: 60 פירוט הפעילות

 הפעילות תתוגמל בנק"ז.

 מכללה האקדמית אחוהה מקום הפעילות

 בתיאום עם רכזת הפרוייקט מועדי הפעילות

או במייל  3375004-052יש לפנות לשני ריטש, רכזת התא הגאה טלפון  רישום

shanyrich@gmail.com  

 קבלה לפרויקט זה מותנית בראיון אישי. 

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

 חתום ומלא.

מופנים רק לסטודנטים גאים, אלא לכל מי שמעוניין, פתוח ללמוד ובעל אינם התפקידים  דרישות מיוחדות

 זיקה לנושא.

 סטודנטים.ות 3 מכסה

 
 
 
 
 
 
 

mailto:shanyrich@gmail.com
mailto:shanyrich@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1Mxl90IPVq7kUK0VEeCVQ_8nZ9uTYb4Chzpi5C1Fzth0/edit#bookmark=id.2s8eyo1
https://docs.google.com/document/d/1Mxl90IPVq7kUK0VEeCVQ_8nZ9uTYb4Chzpi5C1Fzth0/edit#bookmark=id.2s8eyo1
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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

 

 maayan_m@achva.ac.ilמנהלת מערך  הסיוע הלימודי -מעיין מיוחס רכז הפעילות

רקע על 
 העמותה/ארגון

מעניק סיוע לימודי לסטודנטים  מרכז התמיכה של המכללה האקדמית אחוה

 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 האקדמית אחוה או במקום המתאים ללמידה משותפת.

מועדי 
 הפעילות

 בתיאום בין החונך והחניך.

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

 maayan_m@achva.ac.ilאו במייל  8588095

  קבלה לפרויקט כפופה לתחומי סיוע נדרשים ולביקוש. 

 על הסטודנטשור רכז הפרויקט, אירק  לאחר איתור חונך מתאים לתשע"ט ו

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

 לפני תקופת השינויים.  חתום ומלא

דרישות 
 מיוחדות

או בעלי ציונים גבוהים  85סטודנטים בעלי ממוצע ציונים מצטבר מעל 

דוח במקצועות ספציפיים נדרשים. עדיפות לבעלי ניסיון בהדרכה. מילוי 

 חודשי ומפגש חודשי עם הרכזת.

 סטודנטים 10 מכסה
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 נספח ב'
 טפסיכולוגיה בשדה תשע"פרויקט  -רישוםלטופס בקשה 

 
 שם הסטודנט:__________________ תעודת זהות: ____________________

 
 ____________ שנה: ______ מספר טלפון: _____________תכנית לימודים: 

 
לאחר עיון בחוברת הפרויקטים וקריאת נוהל קורסי מעורבות חברתית תמורת נק"ז לשנת 

 , אני מבקש להירשם לקורס: טהלימודים תשע"
 

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

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

 
 חתימת הסטודנט: _________________________  תאריך: ___________________________  

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

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

 ק לאחר בדיקת משרד הדיקן מול רכזת הלימודים תתקבל החלטה האם לרשום אותך לקורס זה. ר 

  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

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

 
 י על ידי רכז הפרויקט: למילו

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

 בסמסטר א' / בסמסטר ב'/ בפריסה שנתית
 

 טלפון:_____________________________שם רכז הפרויקט: _________________________ 
 

 מייל: ______________________ 
 

 תאריך: ___________________________    חתימת הרכ/ז: _________________________
      

 
 חלק זה יימסר לסטודנט

 
 למילוי על ידי צוות היחידה למעורבות חברתית בדיקן הסטודנטים:

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

 
 הגיש לי את בקשתו להרשם לפרויקט ___________________________

 
 תאריך: ______________ שם: ________________    חתימת צוות דיקן:   _______________________

 


