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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. 

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

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

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

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

 נק"ז. 

של ההתנסות.   םוחווייתייאת התנסות המעשית יהווה מסגרת בה ידונו אספקטים אקדמיים  ההקורס המלוו

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

 לסטודנטים תמיכה כאשר עולים קשיים או התלבטויות במהלך ההתנסות.  

 והינו קורס חובה.  נק"ז 2ב. הוא יקנה לסטודנט  -לך סמסטרים א והקורס המלווה יתקיים מדי שבועיים במה
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1.  

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

 ארגון/העמותה שם
 שותף

 
 אלו"ט  

 yuvi558@gmail.com – יובל שינדלר   הפעילות  רכז
050-6514243 

  על רקע
 ארגון/העמותה

היא עמותת הורים לילדים,  –האגודה הלאומית לילדים ולבוגרים עם אוטיזם  – אלו"ט
מתבגרים ובוגרים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי. העמותה נותנת שירות  

 משפחות בכל רחבי הארץ.  14000 –ומטפלת בכ 
 : פעילות האגודה מתמקדת בשלושה תחומים עיקריים

 והבוגרים האוטיסטים והמשפחות.א. קידום זכויות הילדים 
 ב. הקמה, הפעלה ופיתוח שירותים לילד, לבוגר ולמשפחה.

 ג. קידום הידע ועידוד מחקר בתחום האוטיזם.

לימודית, מותאמת אישית, בין צרכיו ומאפייניו של הבוגר   –קיום פעילות חווייתית   הפעילות טרותמ
סטודנט. יצירת תהליך של היכרות המאובחן באוטיזם, לבין תחומי העניין והידע של ה

 ועשייה משותפת, בה נתרמים שני הצדדים מהביצוע. 

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

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

 לאור הפעילות ייבחרו מטרה או תוצר וייבנה תהליך מדורג ומובנה בדרך להשגתו. 
 מסגרת "כפר האירוסים" בבאר שבע.  הפעילות מקום

 וע. ימים בשב 7שעות   24מסגרת תעסוקה ודיור הפועלת 

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

 . 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. 
  קדם דרישות
 לרישום

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

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

 ת "כפר האירוסים". תהווה בסיס למכתב המלצה ממנהל   פעילות מוצלחת  
 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   

 einat.l@enosh.org.il -אלימנהלת תחום התנדבות.   -  עינת ליכטנשטיין רכז הפעילות 

רקע על  
 ארגון/העמותה

  6,000  -לכ י שיקוםבתחום בריאות הנפש ומעניקה שירות אנוש הינה עמותה מובילה 
סניפים ברחבי הארץ מקריית שמונה ועד  60בני משפחות באמצעות   4,000 -ולכ  איש, 
 ומאות מתנדבים. עובדים    1,000 -את משימות העמותה מובילים כ. 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 •
 . עסקית ויזמות

 למשפחות  וייעוץ תמיכה •
  הד ספייס -מרכז תמיכה לצעירים •

מטרות 
 הפעילות

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

 הסטודנטים ישתלבו בפעילויות השוטפות של העמותה. האפשרויות הן:  פירוט הפעילות
העשרה • פעילויות   על    – העברת  עבודה  למידה.  מיומנויות   שיפור  לימודי מחשב, 

 שיפור תקשורת בינאישית ומיומנויות חברתיות.  
תוכן ספציפי הנוגע לתחומי העניין או המומחיות של המתנדב שתואמים  הובלת   •

   את צרכי המקום.
 סיוע לצוות בהובלת פרויקטים. •

 רך כל תקופת הפעילות. הסטודנטים יקבלו הנחייה וליוויי צמוד של אנשי הצוות לאו
 !המלצה מהצוות המקצועי של אנושלקבל המתאימים יוכלו  

   העמותה בסניפים הבאים:לפי צרכי  מקום הפעילות

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

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

   ולשלוח בצירוף קורות חייםבדיקן(   למלא טופס מיון )נמצא  םעל המעונייני רישום
 einat.l@enosh.org.il למור כהן עשור   מייל

. מנהל  (פרטי התקשרות, רקע אישי קצר, מקום פעילות מועדף, ימים ושעות פנויים)
 יצור קשר לקביעת ראיון קבלה.    רלוונטיתהסניף או מנהל המסגרת ה

( חתום נספח ב'שה רישום לפרויקט" )יש להעביר לדיקן הסטודנטים את טופס "בק
 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(   
    milgot@kiah.org.il      0509622464נועה קהת    רכז הפעילות 

רקע על  
 העמותה/ארגון

בצרפת,   1860אליאנס: כל ישראל חברים )כי"ח( הוא ארגון חינוכי ישראלי, שנוסד בשנת 
בתי ספר יהודיים מודרניים בארצות   280שינוי עצום בעולם היהודי: הקמת וחולל 

אנשי   –האסלאם, השכלה לנשים, הקמת מוסדות להכשרת עתודות מנהיגות מקומית 
חינוך, מנהיגי קהילה ורבנים, החייאת השפה העברית, והקמת 'מקווה ישראל'. כל אלו היוו 

מסורת יהודית פתוחה ומכילה, ואבן בניין  תשתית ליצירת דור משכיל ומודרני, המחובר ל
 .בהקמת מדינת ישראל

היום בישראל, 'כל ישראל חברים' מעודד מצוינות חינוכית ומנהיגות מקומית בפריפריה, 
 .מטפח יהדות ישראלית מחברת, ויוצר חיבורים למסורת יהדות ספרד וליהדות צרפת

 העצמה מגדרית של תלמידות היא תכנית   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

, משתתפות בסדנאות מגדר וההעצמה, ומקבלות תמיכה לחיזוק ההישגים  להשראה
 בדגש על מתמטיקה. הלימודיים

המאפשרת המשך   בוגרות התכנית מסיימות בית ספר תיכון עם תעודת בגרות איכותית,
 לימודים במוסדות השכלה גבוהה, בניית קריירה

 והגשמה עצמית.
 מטרות הפעילות

חברתית לבחור במסלול מדעי ולפתח מצויינות  לאפשר לנערות מהפריפריה ה •
 לימודית 

טק. לחשוף את הנערות לנשים  -לעולם האקדמי וחברות היילפתוח צוהר    •
 מצליחות המשמשות מודלים להשראה. 

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

   יח"ל. 5או   4של 
 , בת ים, חולון, נתניה, בני ברק, כסייפהתגקרית קרית מלאכי,  מקום הפעילות

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

 שעות. 
שני מפגשים    ,16:00-ל 13:30בין השעות  , לרובשעות הצהרייםב מתקיימתהחונכות 

מפגשי הכשרה    6שעות שבועיות(. בנוסף יתקיימו   4בשבוע של שעתיים )סה"כ 
   חברים'. לאורך השנה מטעם 'כל ישראל

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

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

 פעילות מוצלחת תהווה בסיס למכתב המלצה מטעם רכז בעמותה.
 סטודנטים  6 מכסה

 

mailto:milgot@kiah.org.il
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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 
    8544455-08טל'   nitzan.ashdod.israel@gmail.com מייל  

  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  

יכודידקטי/אבחוני  אבחון דידקטי/פסיכולוגי/פסבתחום 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.  

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

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

 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. 

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

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   nitzan.ashdod.israel@gmail.comמול מנהלת הסניף  במייל   רישום רישום
 אישיים ופרטי התקשרות. 

על הסטודנט להעביר לדיקן הסטודנטים את טופס "בקשה לאחר אישור רכז הפרויקט,  
 ( חתום ומלא לפני תקופת הייעוצים.נספח 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
 למכתב המלצה ממנהלת הסניף.פעילות מוצלחת תהווה בסיס 

סטודנטים  25 מכסה  

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

  עם מוגבלותחונכות אקדמית וחברתית לסטודנטים 
 1110050-1  מספר הקורס

שם 
העמותה/ארגון 

 שותף

 מרכז תמיכה לימודית דיקן הסטודנטים המכללה האקדמית אחוה 

 

 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   

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

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   על הסטודנטשור רכז הפרויקט, אירק  לאחר איתור חניך מתאים ו
לפני תקופת   ( חתום ומלאנספח ב'ם את טופס "בקשה רישום לפרויקט" )הסטודנטי

 .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

mailto:michal_t@achva.ac.il
mailto:michal_t@achva.ac.il
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6. 

 ידידים אחוות  הפרויקט שם 

 1110051-01 מספר הקורס

 שם הארגון

  למען הנוער והחברה  )ע"ר( ידידים 
 

 סטודנטים ומתנדביםרכז  איתי כהן, רכז הפעילות

שנה בקרב ילדים ובני נוער בסיכון, נוער עובר חוק ועולים  30 -ידידים פועל כ ארגון רקע על הארגון 
 חדשים, בכל רחבי הארץ, מקרית שמונה ועד אילת. 

בתוכניות תוכניות הארגון מסייעות לאוכלוסיות אלו במתן מענה רגשי, חברתי ולימודי 
 שונות.

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

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

  פירוטמ
 הפעילות

לסל"ע   ותבמצבי סיכון ומופנ ותהנמצא 17-13בגילאי  נערותל ונכות והעצמהח -סל"ע

מטרות התוכנית הן העצמה אישית ופיתוח תפיסת עתיד חיובי, מניעה  ע"י הרווחה.

והפחתה של התנהגויות מסכנות, יצירת מערכת תמיכה חברתית ופיתוח כישורי חיים  

 תכנית בפריסה ארצית. ומסוגלות תעסוקתית.

, לתת .תבוגר  .ותאח -לנער, להוות לו מודל לחיקוי כ.ת: להיות חונהסטודנט תפקיד

 ותמיכה לצרכים הרגשיים, הנפשיים והחברתיים.מענה 

האחריות  נערות בגילהנערים וה .לטיפול בנוער עובר חוק ישראלימודל  -סיכויים

מופנים ע"י שירות מבחן לנוער והמשטרה בעקבות חשד בביצוע  (12-18) הפלילית

עבירה פלילית. התוכנית שואפת להרחיק את בני הנוער ממעגל הפשיעה, למנוע 

 תכנית בפריסה ארצית.  ינות חוזרת ולשלבם בקהילה באופן נורמטיבי. עברי

, לתת .תבוגר  .ותאח -לנער, להוות לו מודל לחיקוי כת: להיות חונהסטודנט תפקיד

 מענה ותמיכה לצרכים הרגשיים, הנפשיים והחברתיים.

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

בתי   אוכלוסיית הבית מסגרת תומכת ומסייעת בפן הלימודי, החברתי והרגשי.
ת הבית, השתלבות בצוו: הסטודנט תפקידהידידים נמצאים בקרית גת ובאשדוד.

 העברת פעילויות וסדנאות, חונכות אישית במידת הצורך, ועוד. 

 פריסה ארצית הפעילותמיקום 

 גמיש, בהתאם ללו"ז הסטודנט מועדי הפעילות

 02-6429636טלפון:   רישום
 il@yedidim.org.y.students  דוא"ל:

 

דרישות 
 מיוחדות 

 גישה לילדים/בני נוער 
 ת התוכנית ביישוב הרלוונטי /ריאיון הכרות עם רכזב הכניסה להתנדבות מותנית 

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

 סטודנטים  20 מכסה 

mailto:y.students@yedidim.org.il
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 "  אפל בית"  חונכים-אחווה בכפר    הפרויקט שם
 

 1110009-01  הקורס מספר

 שם
 ארגון/העמותה

 שותף

       יבנה גן" אפל בית" פנימיית                                                  

 yavne@mishan.co.il-osiyot.gan    ראש השרות הסוציאלי  -שרון זק הפעילות  רכז

 

  על רקע
 ארגון/העמותה

  ובני ילדים180    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

 חונכות אישית פרטנית עם חניך/ה מהפנימייה.  הפעילות מטרות

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

 ויכול לכלול שיחה, משחק, פיתוח תחביב משותף וכדומה.

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

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

  yavne@mishan.co.il-osiyot.ganנא לשלוח מייל לרכזת הפעילות, מוריה  רישום

  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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mailto:osiyot.gan-yavne@mishan.co.il


 

 

  M.P.Shikmim Tel1, Fax: 972-8-8588015,  79800ד.נ. שקמים  
www.achva.ac.il,   email rakaz_dikan @achva.ac.il  

 

 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שם הפרויקט

 לתת  
 1110020-01 מספר הקורס

שם 
העמותה/ארגון 

 שותף

 ארגון לתת 

  milgaim@latet.org.il דוא"ל:  .זת מלגאים ארציתרכ-סיון גוטמן  הפעילות  תרכז
רקע על  

 העמותה/ארגון
ישראלי, נוסד במטרה לפעול לצמצום העוני למען יצירת חברה   יהומניטארסיוע    ארגון לתת 

ארגון לתת    .צודקת וטובה יותר, ע"י הענקת סיוע לאוכלוסיות במצוקה על בסיס אוניברסאלי
פוליטי וללא כוונות רווח, הממומן מתרומות בלבד. בארגון פעילים -לא ממשלתי, א  הינו ארגון

 מתנדבים מכל רחבי הארץ. 27,000 -כ
 התכניות במסגרתן ניתן לפעול: 

תכנית סיוע לנזקקים באמצעות איסוף וחלוקת מזון ברחבי הארץ לאורך  –  לתת בטחון תזונתי
 השנה.  

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

 עד לבית הניצול.  בדגש מיוחד על התאמת והנגשת הסיוע

מטרות 
 הפעילות

סיוע קבוע במזון לעשרות אלפי משפחות, העצמת עמותות מקומיות,      -לתת ביטחון תזונתי
 והעלאת המודעות בחברה הישראלית למצוקה, לבעיית המחסור במזון ולתופעת העוני. 

לחיים סיוע  מצוקתם,    -לתת  את  להקל  בכבוד,  חיים  לקיים  נזקקים  שואה  לניצולי  סיוע 
יות, ערבות הדדית, ודאגה פיסית  ולהעביר להם מסר שהם לא לבד. זאת על ידי הפגנת אכפת

 למצבם. 
ארגון הנוער של לתת, שהוקם במטרה לחנך לערכי התנדבות, סולידריות חברתית      -נוער לתת

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

 רכז סניף: - ביטחון תזונתי לתת פירוט הפעילות
דרושה      -  ראש השנה ופסח  לקראתריכוז פעילות איסוף מזון במבצעי איסוף מזון  

 . והערב( בשעות אחה"צ)עיקר הפעילות  !ימים לפני ערב החג 10- זמינות גבוהה כ
  סוגר חלוקה: -לתת סיוע לחיים

ניצולים על פי  איסוף חבילות מזון שלא נאספו על ידי מתנדבים קבועים והעברתן ל 
 אחת לחודש בשעות אחה"צ בשבוע האחרון של החודש.  הנחיות הרכזים האזורים.

חובה. התחייבות   -רכב  עדכונים שוטפים לגבי ניצולים לרכזי האזור בהתאם לצורך.
 לשנה.

 :  דוברי רוסית בלבד()ל ליווי חברתי -לתת סיוע לחיים
ל פרונטלי  או  טלפוני  שואה אחת  ליווי  )באמצעות  ,  לשבוע/חודשניצולי  שוטף  דיווח 

מהשטח ועדכונים  בעיות  והצפת  השיחות  על  יעודי(  דרושה  טופס  הכלה, .  יכולת 
 . הקשבה, סבלנות ואחריות

 רכז לוגיטסטי: -נוער לתת
ציוד   לוגיסטית באירועים  והעברת  ובעזרה  )יום  .  סניפיםאזוריים  השתתפות מלאה 

רשיון,  נדרש    .ם )תאריכים ידועים מראש(שלם( בימי סמינר, קורסים ואירועים ארציי
 .רכברצוי 

 התכניות פועלות בכל רחבי הארץ  מקום הפעילות
 כעשרה ימים לפני ערב ראש השנה/ פסח.   - לתת ביטחון תזונתי מועדי הפעילות

   במהלך השנה -לתת סיוע לחיים ונוער לתת 

במייל   -ארציתת מלגאים המעוניינים צריכים ליצור קשר עם רכז הרשמה 
milgaim@latet.org.il . ,על הסטודנט להעביר לדיקן  לאחר אישור רכז הפרויקט

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

 סטודנטים  10 מכסה
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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 

 
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

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

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.il או במייל  5880958

   קבלה לפרויקט כפופה לתחומי סיוע נדרשים ולביקוש. 

  דנטעל הסטושור 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

או בעלי ציונים גבוהים   85סטודנטים בעלי ממוצע ציונים מצטבר מעל 

בהדרכה. מילוי דוח  במקצועות ספציפיים נדרשים. עדיפות לבעלי ניסיון 

 חודשי ומפגש חודשי עם הרכזת.

 סטודנטים  10 מכסה

mailto:maayan_m@achva.ac.il
mailto:maayan_m@achva.ac.il


 

 

  M.P.Shikmim Tel1, Fax: 972-8-8588015,  79800ד.נ. שקמים  
www.achva.ac.il,   email rakaz_dikan @achva.ac.il  

 

 
 

10. 
 

 שם הפרויקט
 בואו תהיו  הסיכוי שלהם להצליח!  - מסיכון לסיכוי

 1110019-01 מספר הקורס
שם 

העמותה/ארגון 
 שותף

 המחלקה להתנדבותאגף הרווחה,  -עיריית נס ציונה 
)סיוע   ופרויקט גמל"א )עמותה מקומית למען מועדוניות הרווחה( בשיתוף עמותת עלמ"ה

 לימודי של מתנדבים( 
  Yael.bn@nzc.org.ilמנהלת המחלקה להתנדבות דוא"ל    -יעל בן נון גובר, עו"ס רכז הפעילות 

רקע על  
 העמותה/ארגון

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

 הסיוע ניתן באופן פרטני או קבוצתי במועדוניות הרווחה והחינוך. 
עמותה מקומית לטובת ילדי המועדוניות )ילדים בסיכון(, המרחיבה את   -מ"ה על

 הפעילויות והמעטפת הניתנת לילדים אלו במסגרת המועדונית. 
 )המועדוניות מיועדות לתלמידי בית ספר יסודי(. 

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

לסביבה וההערכה העצמית עלתה פלאים. תודות ליוזמי  ומפעילי  פרויקט ''אחוות 
 המועדוניות'' עלו והצליחו''. 

 י"ב )בהתאם ליכולות ורצון הסטונט/ית(   -סיוע לתלמידים מכתה א' - מטרות הפעילות
חברתית  שתאפשר העצמה לילדים, ותאפשר עבורם מימוש  -חונכות לימודית -

 הפוטנציאל הגלום בהם.  
חונכות זו  תורמת לעצמאותם של התלמידים, להעצמת הערך העצמי ולשיפור   -

 המיומנויות החברתיות והלימודיות.  
הסטודנטים לא פעם, מהווים מודל לחיקוי לאותם ילדים, מהווים מנטורים ונוצרים  -

 קשרים משמעותיים שמלווים אותם לכל החיים. 
 הפעילות בפרוייקט מתקיימת אחת לשבוע למשך שעתיים פירוט הפעילות

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

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

דרישות 
 מיוחדות

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

המעוניינים צריכים לשלוח מייל למנהלת המחלקה להתנדבות  עם פרטי התקשרות    רישום
 yael.bn@nzc.org.il להעביר לדיקן   על הסטודנטהפרויקט, שור רכז  לאחר אי

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

 סטודנטים  15 מכסה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Yael.bn@nzc.org.il
mailto:yael.bn@nzc.org.il


 

 

  M.P.Shikmim Tel1, Fax: 972-8-8588015,  79800ד.נ. שקמים  
www.achva.ac.il,   email rakaz_dikan @achva.ac.il  

 

 
 
 
 

11. 
 
 

  " בית הנוער "קדימה  הפרויקט שם
 1110046-00 הקורס מספר

 

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

רקע על  
 העמותה/ארגון

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

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

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

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

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

  

  אישית או קבוצתית:חונכות  פעילותה מטרות
  חינוכי בטוח עבור הילדים/ות-מרחב חברתי  יצירת •

  פערים לימודיים והעצמת הילדים/ות לפי יכולותיהם האישיות צמצום •

  מכיל והעלאת הדימוי העצמי של החניכיםמרחב   יצירת •

  בהשתלבות הילדים/ות בחברה הישראלית סיוע •
 
 

 גת. -.בית הנוער ממוקם בשכונת גליקסון בקרית1  הפעילות פירוט
 יב'. - חניכים בגילאי ג'  60. בית הנוער מכיל 2
 13:30-18:30ה' בשעות -. ימי ושעות פעילות: א'3
 בחופשות של בתי הספר במתכונת של קייטנה. . בית הנוער פועל גם 4
 . תקופת הפעילות היא מספטמבר עד יולי. 5

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

 חברתי. 
 

המעניין לעבוד עם קטינים על פי חוק מחוייב להעביר אישור   18מעל גיל  * גבר 
 מהמשטרה על העדר עבירות מין. 

 

 סטודנטים.  10עד  מכסה
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  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.

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

 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 

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

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

להעביר לדיקן הסטודנטים את טופס "בקשה רישום  על הסטודנט המלצה.בו

 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( 

 

mailto:maayan_m@ACHVA.AC.IL
mailto:maayan_m@achva.ac.il


 

 

  M.P.Shikmim Tel1, Fax: 972-8-8588015,  79800ד.נ. שקמים  
www.achva.ac.il,   email rakaz_dikan @achva.ac.il  

 

 
13. 

 מקשיבים, ללמוד להקשיב לתמוך להעצים הפרויקט שם 

 1110080 הקורסמספר 

 מקשיבים     שם הארגון

 
 

 רכז מעורבות חברתית – ינון איבגי רכז הפעילות

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

מקצוע מהשורה הראשונה בכדי   נשות/אנשיביניהם מתנדבים ומתנדבות  250 -למעלה מ  
ות אנשי ונשות מקצוע  .חונכים 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
 ומענק מלגות לימודים מתחום הטיפול.  וליווי מקצועי למשפחות מצוקה.

את הסיוע הרגשי לאוכלוסיות חלשות כלכלית ודלות אמצעים ובכלל זאת לאפשר   להנגיש  הפעילותמטרת 
 .  הרווחה נפשית לכלל האוכלוסיי 

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

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

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

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

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

 פריסה ארצית הפעילותמיקום 

 כל השנה  מועדי הפעילות

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

דרישות 
 מיוחדות 

 גישה לילדים/בני נוער 
 ת התוכנית ביישוב הרלוונטי /ריאיון הכרות עם רכזב הכניסה להתנדבות מותנית 

מזורזת מהצוות המקצועי לאחר הקבלה וחתימה על הסטודנטים יקבלו הכשרה  הערות
טופס התנדבות. ההכשרה תתקיים בסניף הראשי בירושלים ו/או אחד מהסניפים  

 ברחבי הארץ.

 בכל עיר.  20עד  –מיזם חונכים סטאר   –סטודנטים  מכסה 

 ללא הגבלה.    –מיזם הקו החם ענ''ד 
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 נספח ב' 
 "ב פפסיכולוגיה בשדה תש פרויקט  -רישום לטופס בקשה 

 
 שם הסטודנט:__________________ תעודת זהות: ____________________ 

 
 תכנית לימודים: ____________ שנה: ______ מספר טלפון: _____________ 

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

 הירשם לקורס: , אני מבקש ל הלימודים תש"פ
 

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

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

 
 תאריך: ___________________________    חתימת הסטודנט: _________________________

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.  •

 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.

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  
 פ"ב  אותו לפעילות בשנת הלימודים תש וברצוני לקלוט

 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: 

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

 
 לפרויקט ___________________________  םלהירשהגיש לי את בקשתו  

 
 תאריך: ______________ שם: ________________    חתימת צוות דיקן:   _______________________

 


