אוקטובר2014 ,

נוהל קורס מעורבות חברתית תמורת נק"ז  -לסטודנט
תשע"ה
 .1כללי
 .1.1המכללה האקדמית אחוה הציבה את התרומה לקהילה כציר מרכזי בחזון המכללה .המכללה
בחרה לקשור בין עשייה ופעילות למען הקהילה לבין הכרה וקרדיט אקדמי (נק"ז).
 .1.2חובת ההשתתפות בקורסי מעורבות חלה על כל הסטודנטים לתואר ראשון של המכללה
האקדמית אחוה אשר החלו לימודיהם בסמסטר א' תשע"ד ואלך.
 .1.3כל סטודנט חייב בקורס מעורבות קהילתית כחלק מתכנית הלימודים הסדירה.
 .1.4קורס מעורבות חברתית מקנה  2נק"ז בבית הספר למדעים 1 ,ש"ש בבית הספר לחינוך ,אשר
כלולים במכסת הנק"ז הנדרשים להשלמת התואר .סטודנטים לפסיכולוגיה ,מדעי הסביבה
ומדעי החיים אשר בחרו בתכנית השלמה לחינוך יידרשו ל 1-נק"ז בלבד ,אך באפשרותם לבחור
לעשות נק"ז אחת נוספת.
 .1.5בבית הספר לחינוך הקורס מחליף קורס בחירה מלימודי התמחות .בבית הספר למדעים
בתכנית לפסיכולוגיה הקורס מחליף קורס כללי .בבית הספר למדעים בתוכניות למדעי החיים
ומדעי הסביבה הקורס מחליף קורס בחירה.
 .1.6הנוהל באחריות דיקן הסטודנטים.
 .2אחריות הסטודנט
 .2.1האחריות לרישום לפרויקט מוטלת על הסטודנט ויש להשלים חובה זו החל משנה ב' ללימודים
ועד הסמסטר לפני אחרון של לימודי התואר.
 .2.2היקף הפעילות הנדרש הינו כ 60 -שעות באחד מהפרויקטים אשר יוצעו ע"י דיקן הסטודנטים
(חוברת הפרויקטים תשע"ה בנספח).
 .2.3על הסטודנט לוודא כי אינו חורג ממכסת הנק"ז/ש"ש השנתית המותרת.
 .2.4סטודנט שישלים את הפעילות בהתאם להנחיות והדרישות בקורס החברתי יהיה זכאי לציון
"עובר" .סטודנט שלא יעמוד בדרישות ובהנחיות הפעילות יקבל ציון "לא עובר" ויידרש
להירשם לקורס חוזר ,שאינו פעילות קהילתית ,כדרך כל נכשל בהתאם לתקנון האקדמי.
 .3הליך ורישום
 .3.1חוברת פרויקטים תשע"ה תתפרסם באתר ובנספח לנוהל זה.
 .3.2הרישום לכל אחד מהקורסים יהיה בתקופת השינויים בלבד ,בהתאם להנחיות שבחוברת
הפרויקטים ומול אנשי הקשר הרלבנטיים .על פי רוב הסטודנט יפנה לארגון השותף מהקהילה,
ולאחר תהליך תיאום ומיון ,איש הקשר של הארגון ישלח את רשימת המתקבלים לרכז חברתי
בדיקן.
 .3.3סטודנט שירשם ויתקבל ליותר מפרויקט אחד ולא יעדכן בזמן ,דיקן הסטודנטים ישבץ את
הסטודנט באחד מהפרויקטים על פי שיקול דעת הדיקאן בלבד.
 .3.4רשימת הסטודנטים שיתקבלו לכל פרויקט תועבר מדיקן הסטודנטים לרכזות מסלול .על
הרכזות לבדוק את זכאות הסטודנטים (סטודנטים משנה ב' והלאה ,שאינם על תנאי ושאין
להם מגבלה כלשהי) ,לרשום אותם לקורס ,או להתריע בהקדם האפשרי במידה ויש מניעה.

 .3.5כל שינוי ברישום לקורסים החברתיים חייב לעבור דרך דיקן הסטודנטים ובאישורו בלבד.
 .3.6מעקב שוטף אחר פעילות הסטודנטים בכל הפרויקטים יהיה באחריות רכז חברתי ובכפוף
לראש תחום מעורבות חברתית בדיקן הסטודנטים.
 .3.7קורס מעורבות חברתית שהרישום אליו יהיה נמוך מהמכסה – לשיקול דעת הדיקן שלא
לפתוח קורס ,גם אם נרשמו אליו סטודנטים ,במידה ומספר הנרשמים קטן מכדי להפעילו או
עקב אילוצים של מקום הפעילות .במקרה כזה ,הדיקן יפעל  ,ככל הניתן ,להודעה מוקדמת
ולשיבוץ מחדש של הסטודנטים בעדיפות לקורס מעורבות חברתית אחר.

 .4חלופות לקורס ואפשרויות נוספות
 .4.1סטודנט רשאי לקבל הכרה בשירות מילואים של  14יום ומעלה כהשלמת חובתו בקורס
מעורבות חברתית .זאת ובתנאי ששירות המילואים בוצע בשנה האקדמית בה הוגשה הבקשה.
סטודנט לא יוכל בו זמנית לקבל הכרה בימי המילואים גם לטובת נק"ז וגם לטובת מילוי חובת
פעילות חברתית במסגרת מלגות דיקן.
 .4.2ניתן יהיה להציע לסטודנטים קורסים בהם היקף הפעילות גדול מ  60שעות .השתתפות
בפרויקט מסוג זה תזכה את הסטודנט במלגת שכר לימוד בנוסף ל  2נק"ז (=1ש"ש) מידע זה
וכן גובה המלגה יוצגו מראש בחוברת הפרויקטים.
 .4.3סטודנט שיי רשם לקורס משלב עשייה (המוכר ע"י ות"ת) ויוותר על מלגה ,יקבל הכרה של 1
נק"ז קהילתי במקום מלגה.

נספח :חוברת פרויקטים חברתיים תמורת נק"ז תשע"ה
להלן מידע על הפרויקטים ודרכי הרשמה
יום חשיפה11:30-14:00 21/10/14 :
נציגי העמותות יגיעו למכללה להסביר ולתת מידע נוסף למתעניינים ולנרשמים.
ברחבה מול הקפיטריה

.1

שם הפרויקט
מספר הקורס

חונכות לימודית לילדי אומנה
1110014-01

שנתי

.2

שם הפרויקט
מספר הקורס

אחוה בין המשטרה לקהילה
1110002-01

סמסטר א' או סמסטר ב'

.3

שם הפרויקט
מספר הקורס

תאהבו לתת תתרגשו לקבל
1110003-01

שנתי  ,ניתן לפרוס פעילות עד
אוגוסט

.4

שם הפרויקט
מספר הקורס

.5

אחוה הולכת על חוף נקי
1110009-01
הוראת השואה – בין זיכרון לחינוך
1110015-01

שנתי

שם הפרויקט
מספר הקורס
שם הפרויקט
מספר הקורס
שם הפרויקט
מספר הקורס

סודקות את תקרת הזכוכית
1110016-01
דרור ואחוה ברמלה
1110010-01

שנתי ( 90שעות -מזכה ב מלגה
בנוסף לנק"ז)
שנתי

8

שם הפרויקט
מספר הקורס

הורה דרך – "בטרם"
1110011-01

סמסטר א' או סמסטר ב'

9

שם הפרויקט
מספר הקורס

סדקא רעות  -יוצרות\ים יחד מציאות
1110013-01

שנתי

 10שם הפרויקט
מספר הקורס

סטודנטים לבטיחות הדרכים בנגב
111007-01

שנתי

 11שם הפרויקט
מספר הקורס

סטודנטים עושים שינוי בקהילה
111005-01

סמסטר א' או סמסטר ב'

.6
.7

שנתי

.1
שם
הפרויקט

חונכות לימודית בקרב ילדי אומנה עם צרכים מיוחדים

מספר הקורס
שם
העמותה/ארגון
שותף

1110014-01

"אור שלום -אומנה במרכז"

רכז הפעילות
נעה יעקובוביץ ,עובדת סוציאלית -רכזת מתנדביםnoay@orr-shalom.co.il .
אור שלום הוא ארגון לטיפול בילדים ונוער בסיכון שהוצאו מבתיהם על ידי רשויות
רקע על
העמותה/ארגון הרווחה והועברו למסגרות חוץ ביתיות עקב חוסר תפקוד הורי ,התעללויות נפשיות
ו/או פיזיות ו/או הזנחה" .אור שלום" מטפלת בכ 1,300-פעוטות ,ילדים ובני נוער,
במגוון תכניות ומסגרות מותאמות לצרכיהם בכל רחבי הארץ -משפחות אומנה,
משפחות קלט חירום ,מעונות משפחתיים ועוד .העמותה מלווה כ 560 -משפחות
אומנה המטפלות ב 800 -ילדים מתוכם כ 190 -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 ,וכל מה שילד זקוק לו לצורך
התפתחות תקינה וסיכוי אמיתי לעתיד טוב יותר .פרטים נוספים ניתן למצוא באתר
העמותה /http://www.orr-shalom.org.il
חונכות לימודית חברתית אשר מאפשרת לילדים שבאומנה לממש את הפוטנציאל
מטרות
הגלום בהם .ליווי של חונכות אישית לימודית תורמת לעצמאותו של הילד ,להעצמת
הפעילות
ביטחונו האישי ולשיפור במיומנויות החברתיות והלימודיות.
החונכות הינה שנתית ,אחת לשבוע למשך שעתיים .חונכות לימודית חברתית לילדים
פירוט
בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בחינוך המיוחד .אוכלוסיית הילדים הינה בעלת נכות
הפעילות
פיזית או/ו קשיי למידה למיניהם.
החונכות מתקיימת באזורים בהם מתגוררים הילדים באומנה בעלי הצרכים
מקום
הפעילות
המיוחדים -רמלה ,לוד ,יד בנימין ,יבנה ,קריית עקרון ,מושב עזריה ,רחובות
וכן חונכות בקרב ילדים מהמגזר הערבי שמתגוררים בלוד ורמלה.
החונכות מתקיימת בשעות אחה"צ .שעות וימי הפעילות ייקבעו בין
מועדי
הפעילות
המתנדב/ת לבין הילד/ה אותם יחנכו ומשפחת האומנה.
סטודנטים בעלי אוריינטציה טיפולית ,בעלי נכונות לתרום לזולת ,יכולת התמדה
דרישות
ואחריות אישית .עדיפות לסטודנטים הלומדים חינוך מיוחד ,פסיכולוגיה.
מיוחדות
המעוניינים צריכים לשלוח מייל לרכזת המתנדבים בעמותה עם פרטי התקשרות,
רישום
יישוב מועדף לפעילות ולמלא שאלון אישי noay@orr-shalom.co.il
רק לאחר ראיון אישי הסטודנט/ת ואישור הרכזת יוכל להירשם לקורס ע"י צוות
הדיקן.
 5סטודנטים
מכסה

.2
שם הפרויקט אחוה בין המשטרה לקהילה
מספר הקורס
שם
העמותה/ארגון
שותף
רכז הפעילות

1110002-01

משטרת ישראל תחנת גזרת קרית מלאכי
דני שמעוני-קצין מתנדבים של תחנת המשטרה גזרת קרית מלאכי

מייל , dany_sh@zahav.net.il :טלפון050-4815254 :
גזרת קרית מלאכי כוללת שטח נרחב מצומת סילבר בדרום לצומת כנות בצפון ,כביש
רקע על
העמותה/ארגון  4מערב עד כביש  3במזרח.
מעורבות חברתית בתחומי קהילה בהבטים של הגברת הביטחון האזרחי בקרב
מטרות
ילדים ,נוער וקשישים.
הפעילות
פירוט הפעילות שיתוף פעולה ייחודי מסוגו בין מוסד אקדמי לבין משטרת ישראל בקרב הקהילה
האזרחית .סטודנטים יחולקו לצוותי פעולה יוכשרו ויודרכו מקצועית ע"י קצין
מתנדבים מטעם המשטרה .כל צוות יתמקד באחד מתחומי הפעילות הבאים:

מקום הפעילות
מועדי הפעילות

להרשמה
דרישות
מיוחדות
מכסה



הבטים פליליים לגיל השלישי  -במעונות יום לקשיש שבגזרה.



תעבורה בבתי ספר יסודיים – הרחבת הדרכת זה"ב של המשטרה.



תעבורה בבתי ספר תיכוניים  -התמקדות בנהגים צעירים ,אלכוהול ונהיגה.



מניעת אלימות בקרב האוכלוסייה הצעירה.

 התנהגות צעירים אל מול אלימות מבוגרים כלפיהם.
מעונות יום לקשיש ,בתי ספר יסודיים ותיכוניים בקרית מלאכי ,באר טוביה ,קרית
גת ומועצה אזורית שפיר.
כל סטודנט חייב ב כ 10 -מפגשי פעילות של שעתיים עם הילדים/בני נוער/קשישים
בנוסף כ 40 -שעות להדרכה ולמידה ע"י הצוות המקצועי של המשטרה .הדרכה זו
תכלול את שעות ההכנה לקראת הפעילות שיידרשו מהסטודנטים (מצגות ,הרצאות,
סדנאות) בליווי והדרכת קצין המתנדבים .הפעילות תתקיים בימים גמישים בשעות:
8:00-13:00
יש לפנות ישירות לדני מייל , dany_sh@zahav.net.il :טלפון.050-4815254 :
רק לאחר אישורו ותיאום מקום הפעילות יירשם הסטודנט לקורס ע"י צוות הדיקן
מיומנויות עמידה מול קהל והדרכה
עד  20סטודנטים

.3
שם הפרויקט

תאהבו לתת תתרגשו לקבל
מספר הקורס
שם
העמותה/ארגון
שותף
רכז הפעילות
רקע על
העמותה/ארגון

1110003-01

אנוש  -העמותה הישראלית לבריאות הנפש
קארן פריאל-רכזת התנדבות ארצית מרכז אנוש ,דוא"ל karenp@enosh.org.il
אנוש הינה עמותה מובילה בתחום בריאות הנפש ומעניקה שירותי שיקום לכ6,000 -
איש ,ולכ 4,000 -בני משפחות באמצעות  53סניפים הפרושים ברחבי הארץ מקריית
שמונה ועד אילת .את משימות העמותה מובילים כ 700 -עובדים וכ 900 -מתנדבים.
מערך השיקום נועד לאפשר למתמודדים ליהנות משירות המספק להם הזדמנויות
לצמיחה ולהתפתחות אישית ,לאפשר למתמודדים לממש את זכותם לחיים מלאים
ובעלי משמעות בקהילה .שירותי העמותה:


פנאי ,חברה וקהילה  -מסגרות חברתיות ,פעילות התנדבותית ופעילות בקהילה.



דיור שיקומי בקהילה  -דיור עצמאי ,דיור תומך והוסטלים במגוון רמות ליווי.



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

 תמיכה וייעוץ למשפחות
הפעלת שירותי העשרה ופנאי לאנשים המתמודדים עם מוגבלות נפשית ,במסגרת
מטרות
עמותת אנוש והדרכות טרום אקדמיות.
הפעילות
פירוט הפעילות הסטודנטים ישתלבו בפעילויות השוטפות של העמותה .האפשרויות הן :העברת
סדנאות במרכזי חברה ופנאי כגון אורח חיים בריא ,ניהול תקציב ,הפעלת מחשב,
אומנות וכד' .התנדבות במערך הדיור המוגן וההוסטלים ,תמיכה וליווי המתמודדים
במסע החלמה ,התנדבות במועדון תעסוקתי בו ידריכו הסטודנטים הרגלי עבודה
ומיומנויות לקראת יציאה למסגרת רגילה.
הסטודנטים יקבלו הנחייה וליוויי צמוד של אנשי הצוות לאורך כל תקופת הפעילות.
מקום הפעילות לפי צרכי הסניפים בעמותה:

מועדי הפעילות
הרשמה

דרישות
מיוחדות
מכסה

רחובות ,קרית גת ונתיבות/שדרות :מועדות חברתי אחה"צ

 רמלה ,אשדוד ,אשקלון  :מרכז תעסוקתי בבוקר או מועדון חברתי אחה"צ
סה"כ  60שעות פעילות בהתאם למועדים בתיאום מנהל הסניף.
המעוניינים צריכים לשלוח מייל לkarenp@enosh.org.il :
עם :פרטי התקשרות ,רקע אישי קצר ,מקום פעילות מועדף ,ימים ושעות פנויים.
מנהל המסגרת המועדפת יצור קשר לקביעת ראיון קבלה.
רק לאחר אישור מנהל המסגרת יירשם הסטודנט לקורס ע"י צוות הדיקן.
התמדה ואחריות אישית ,רגישות ונכונות לתרום לזולת ,יכולת הכלה ,יחסי אנוש
טובים ,יכולת עבודה בצוות ,נכונות ללמידה.
עד  10סטודנטים

.4
שם הפרויקט אחוה הולכת על חוף נקי
מספר הקורס
שם
העמותה/ארגון
שותף
רכז הפעילות
רקע על
העמותה/ארגון

1110009-01

"משמר חוף" – הולכים על חוף נקי

רועי קציר ,טלפון 052-3862979
תכנית חוף נקי הוקמה בשנת  2005ע"י המשרד להגנת הסביבה במטרה לשמור על
חופי הים הלא מוכרזים נקיים במהלך כל השנה .התוכנית משלבת עידוד ופיקוח על
הרשויות המקומיות לבצע ניקיון שוטף וכן פעילויות הסברה וחינוך להעלאת מודעות
הציבור לחשיבות השמירה על הניקיון.
ההתנדבות תאפשר את הגדלת מאגר הפעילים המוכשרים להדרכה וליווי של קבוצות
מטרות
המתנדבים לניקיון חופי הדרום ובנוסף ,תאפשר קיומן של פעילויות חינוכיות
הפעילות
והדרכתיות נוספות הקשורות במצב החופים.
פירוט הפעילות הסטודנטים יעברו הכשרה להדרכת קבוצות מתנדבים והעברת פעילויות הקשורות
בזיהום החופים וניקיונם .ההכשרה תכלול הכרה תיאורטית של נושא זיהום החופים
ותכשיר את הסטודנט להדרכת קבוצות .בנוסף ,יעברו הסטודנטים פעילות בחוף הים.
מרגע שיוכשרו ,יהוו הסטודנטים חלק ממאגר הפעילים של "משמר חוף" וידריכו
בעצמם קבוצות מתנדבים בפעילויות הפרויקט באזור הדרום.
הסטודנטים יקבלו הדרכה וליוויי צמוד של אנשי פרויקט חוף נקי לאורך כל תקופת
הפעילות.
מקום הפעילות מכללת אחווה ,חופי הדרום.
מועדי הפעילות  60שעות פעילות אשר יכללו את שעות הכשרת הסטודנטים ושעות הפעילויות.
הפרויקט.
אוריינטציה הדרכתית .רגישות לנושא השמירה על החופים .יחסי אנוש טובים.
דרישות
מיוחדות
המעוניינים צריכים ליצור קשר עם הרכז רועי קציר ,טלפון 052-3862979
הרשמה
רק לאחר אישור המסגרת יירשם הסטודנט לקורס ע"י צוות הדיקן.
עד  5סטודנטים
מכסה

.5
שם הפרויקט הוראת השואה – בין זיכרון לחינוך
מספר הקורס
שם
העמותה/ארגון
שותף
יד ושם
רכז הפעילות
רקע על
העמותה/ארגון

לאה רושקובסקי lea.roshkovsky@yadvashem.org.il
יד ושם בירושלים ,הוא המרכז העולמי של העם היהודי להנצחת ששת המיליונים
שנרצחו בשואה ומוקד ההתמודדות המתמשכת של כלל האנושות עם השבר של
השואה  .מזה למעלה מחצי מאה מחויב יד ושם לארבעה עמודי תווך של הזיכרון:
הנצחה ,תיעוד ,מחקר ופרסום וחינוך.

מטרות הפעילות הפעילות תנחה את הסטודנטים כיצד לשלב את הוראת השואה כמורים במערכת
החינוך בבתי ספר יסודיים ובבתי ספר לחינוך מיוחד .כמו כן תהיה הנחיה לאופן בו
מתעדים ומראיינים ניצולי שואה שסיפורם טרם תועד .כל סטודנט יתעד ראיון עם
ניצול שואה מאזור מגוריו.
פירוט הפעילות

הסטודנטים המשתתפים בפרויקט יעברו סדנא שתכשיר אותם לקראת פעילות
רגישה זאת ותתן להם כלים לקראת הראיונות שעליהם לקיים עם ניצולי שואה.

מקום הפעילות

הסדנאות יתקיימו במכללה -תאריכים ושעות יימסרו בהמשך,
הראיונות עם הניצולים יתפרסו בהתאם למגוריי הסטודנטים והעדפתם.

מועדי הפעילות

הסדנאות יתקיימו בסמסטר א' ובסמסטר ב' .תאריכים מדוייקים יפורטו בהמשך
וינתנו ע"י רכז הפעילות שפרטיו מופיעות מעלה.

דרישות קדם
לרישום
דרישות
מיוחדות

המעוניינים צריכים לשלוח מייל לרכזת הפעילות לאה רושקובסקי
lea.roshkovsky@yadvashem.org.il
אין

מכסה

 25סטודנטים

.6
שם הפרויקט

סודקות את תקרת הזכוכית

מספר הקורס
שם
העמותה/ארגון
שותף

כל ישראל חברים (כי"ח)

רכז הפעילות

רינת כהן mitnadvim.kiah@gmail.com 03-6358683-

רקע על
העמותה/ארגון

'כל ישראל חברים' הינו ארגון חינוכי חברתי מוביל בישראל שמקורו בארגון
'אליאנס' העולמי ,אשר -פועל מאז  1860לקידום חברה ערכית ושוויונית באמצעות
חינוך .תכנית " סודקות את תקרת הזכוכית " הוקמה בכדי לעזור לנערות עם
הסללה כפולה  ,נתוני פתיחה חלשים יותר בגלל אזור מגורים בהקשר למצב סוציו
אקונומי ובכלל כנשים אין מעודדים אותן לבחור מסלול מקצועי כמו מדעים ,
שנתפס באופן מסורתי כגברי

מטרות הפעילות

לאפשר לנערות מקבוצות מוחלשות לבחור במסלול מדעי:

פירוט הפעילות

 לפתח מצוינות בלימודים בקרב המשתתפות.
 לפתוח צוהר לידע ולאופקים חדשים.
 לחזק את הדימוי העצמי והאמון העצמי של הנערות ביכולותיהן.
 להעלות את מספר הבנות המסיימות בית ספר תיכון עם תעודת בגרות
איכותית אשר תהווה מפתח -להמשך לימודיהן.
תגבורים במתמטיקה ברמת  4,5יח"ל ע"פ מיפוי דינמי של תלמידות בחט"ב
ובתיכון

מקום הפעילות

בת ים ,נתניה ,קרית גת

מועדי הפעילות

סה"כ  90שעות( -הסטודנט יקבל מלגה של  ₪ 1000בנוסף ל  2נק"ז בגין היקף
הפעילות המורחב).
שעות הצהריים בין השעות  13:30ל 4 ,16:00-שעות בשבוע (שני 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 .יש צורך ביידע מתמטיקה ברמת
 5 ,4יחידות  ,גישה לתלמידים ,שרות בצבא /שרות לאומי

דרישות מיוחדות

אפשרות להגיע לאזור הפעילות

מכסה

 6סטודנטים

.7
שם הפרויקט דרור ואחוה ברמלה
מספר הקורס
שם
העמותה/ארגון
שותף

1110010-01

רכז הפעילות

יורם בר-קובץybk@drornet.org.il ,054-6734467 ,03-6106444 ,
עמותת "דרור בתי חינוך" היא רשת בתי ספר המתמחה בעבודה עם נוער במצבי סיכון
ומצוקה .בתיכון "דרור רמלה" לומדים  117תלמידים ,מוסלמים ,בדואים ,בכיתות ט'
עד יב'.
בית הספר מוגדר כמסגרת "הזדמנות אחרונה" והתלמידים המגיעים אלינו
מתאפיינים ברמה לימודית נמוכה :מרביתם כלל אינם יודעים קרוא וכתוב ,לא
בעברית ולא בערבית .חלק לא מבוטל מהתלמידים סובל מבעיות קשב וריכוז; חלק
נוסף מגיע מרקע של אלימות; ועבריינות.

רקע על
העמותה/ארגון

דרור בתי חינוך

סיוע לבית ספר בחיזוק התחום הלימודי בקרב התלמידים – הזדמנות אחרונה
מטרות
להצלחה
הפעילות
פירוט הפעילות סטודנטים ממכללת אחווה יחנכו פרטנית תלמידים מתיכון "דרור רמלה" ,יסייעו
להם בכלים ללימוד קריאה וכתיבה -בערבית ובעברית .יהוו עבורם מודל של "מבוגר
חיובי"
מקום הפעילות תיכון "דרור רמלה"
מועדי הפעילות בית הספר פועל בימים א'-ה' מהשעה  8:30ועד השעה  ; 15:00ישנה אפשרות לקיים
פעילות בשעות הבוקר -בבית הספר וישנה אפשרות לקיים פעילות של חונכות
לימודית וחברתית בשעות אחה"צ ,לפי בחירת הסטודנט בתאום הרכז.
אין ,מתאים גם לדוברי עברית וגם לדוברי ערבית.
דרישות
מיוחדות
הרשמה
המעוניינים צריכים ליצור קשר עם הרכז יורם בר-קובץybk@drornet.org.il ,

מכסה

עם :פרטי התקשרות ,רקע אישי קצר ,ימים ושעות פנויים.
רק לאחר אישור המסגרת יירשם הסטודנט לקורס ע"י צוות הדיקן.
עד  20סטודנטים

.8
שם הפרויקט "הורה דרך"
מספר הקורס
שם
העמותה/ארגון
שותף

1110011-01

ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים

רכז הפעילות
ליאת ורד חןliatvc@beterem.org 052-8190243 :
ארגון 'בטרם' (מלכ"ר) הוקם בשנת  1995ע"י רופאי ילדים בכירים בישראל ובראשם
רקע על
העמותה/ארגון פרופ' יהודה דנון.
הארגון שם למטרה להפחית את היפגעות הילדים בישראל כתוצאה מתאונות שניתן
היה למנוע – נפילות ,כוויות ,בליעת גופים זרים ועוד.
מימדי ההיפגעות מגיעים כיום למימדי מגיפה הן בארץ והן בעולם כולו וידוע כי כ-
 95%מהמקרים ניתן היה למנוע.
מידי יום מגיעים כ 500-ילדים לחדרי המיון בארץ עקב תאונות מסוג זה וכ180,000 -
בשנה מתאשפזים .אי אפשר להישאר אדישים למימדים עצומים אלה .הארגון הוכר
על ידי ממשלת ישראל ,כגוף הלאומי המוביל בתחומו וכיום הוא מייצג הן את הארגון
העולמי Safe Kids Worldwide -והן את הארגון האירופאי.
פעילות העמותה הינה ברמת השטח (כגון-מסגרות חינוכיות ,מרחב ציבורי ,בתי
חולים ועוד) ,ברמת חקיקה וברמת מחקר.
העלאת מודעות בקרב אימהות מיד לאחר לידה בנושא מניעת היפגעות ילדיהן ,תוך
מטרות
מיקוד בשנה הראשונה של חיי הילד .בסמסטר א' הפרויקט מיועד לאוכלוסייה
הפעילות
הערבית יורחב ובהמשך.
פירוט הפעילות הדרכת יולדות מהמגזר הערבי במחלקות היולדות בבית החולים סורוקה למניעת
היפגעות ילדיהן .ההדרכה מתבצעת בעזרת חומרי הדרכה :מדרש תמונה ,חוברת
לחלוקה ליולדת והדגמה על סלקל לחגירה נכונה של התינוק ברכב.
מקום הפעילות מחלקות היולדות בבית החולים סורוקה.
מועדי הפעילות גמיש.
יש לעבור תהליך כניסה מבוקר למתנדב בבית החולים סורוקה .התהליך כולל בדיקת
דרישות
מנטו ,חיסונים בסיסיים (מי שחוסן לא יצטרך לעבור את החיסונים הנדרשים) ,מכתב
מיוחדות
מרופא משפחה -סיכום מידע רפואי.
חיבור לתחום בטיחות ילדים ,יכולת הדרכה וכושר ביטוי בשפה הערבית ו/או עברית
להרשמה
יש לפנות ישירות לליאת ורד חןliatvc@beterem.org 052-8190243 :
רק לאחר אישורה יירשם הסטודנט לקורס ע"י צוות הדיקן
 10סטודנטים
מכסה

.9
שם
הפרויקט

 –Geminiיוצרות\ים יחד מציאות نبني الواقع م ًعا

מספר הקורס
שם
העמותה/ארגון
שותף

1110013-01

רכזות
הפעילות

ראג'אא נאטורrajaa@reutsadaka.org 054-7390588 -

נטלי לוי – natalie@reutsadaka.org 054-3080765
סדאקה-רעות ,שותפות ערבית יהודית ,נוסדה ב 1983 -על ידי קבוצת סטודנטים
רקע על
העמותה/ארגון יהודים וערבים ויוצרת פלטפורמה למפגשי יהודים ופלסטינים ארוכי טווח ,תוך
אתגור הנרטיבים והשיח הקיים בנושא הקונפליקט הישראלי-פלסטיני ויצירת מסגרות
למעורבות חברתית .כלל הפעילויות מציידות בני נוער וצעירים בכלים לקידום שינוי
חברתי ויוצרות עבורם מודלים לשותפות יהודית-ערבית .מאז הקמתו הארגון הוביל
תהליכי דיאלוג ועשייה בקרב אלפי בני נוער וצעירים ,והכשיר עשרות רבות של מנחים.
הניסיון הרב שצבר הארגון הופך אותו לגורם מוביל בתחום של חינוך לשלום בארץ.
www.reutsadaka.org
התכנית מקדמת מרחב של דיון אזרחי ,פוליטי וחברתי בנושא הסכסוך ויחסי יהודים-
מטרות
ערבים ,כמו גם מעורבות חברתית ולקיחת אחריות של סטודנטים יהודים וערבים
הפעילות
במכללה.
הפרויקט בא לאפשר דיאלוג שמקדם שותפות מתוך סולידריות ,ככזה ,מיועד
פירוט
לסטודנטים שרוצים לשמוע ,להשמיע ולהבין תפיסות בנושאים השונים וביניהם אי-
הפעילות
השוויון בישראל ויחסי יהודים-ערבים .בפרויקט יועבר מידע אלטרנטיבי בכדי לאתגר
דעות קדומות וגזענות ממוסדת ובכדי לקדם הבנה גדולה יותר של מורכבות הסכסוך,
השפעותיו ונעסוק בסוגיות פנים חברתיות שקשורות ליחסי כוח בין קבוצות .כמו כן,
הפרויקט משלב בין דיאלוג לבין עשייה במכללה וחותר לבנות אמון ושותפות בקרב
סטודנטים יהודים וערבים ,באמצעות יצירת פעילויות ציבוריות בנוסף ,במהלך השנה
קבוצות  Geminiמהאוניברסיטאות ומכללות שונות יחברו אחת לשנייה לסמינרים
משותפים.
מפגשים ופרויקט חברתי במכללה ,סמינר וסיורים במקומות שונים
מקום
הפעילות
התכנית תחל בנובמבר וכוללת  12מפגשים של  3שעות 2 ,סמינרי סופשבוע ,סיורים
מועדי
והפקת פרויקט חברתי משותף במכללה
הפעילות
נידרש רישום מוקדם בקישור להלן :הרשמה לפרויקט ג'מיני במכללת אחוה
דרישות קדם
לרישום
ראיון טלפוני וסדנאת מיון .רק לאחר אישור המסגרת יירשם הסטודנט לקורס ע"י
צוות הדיקן.
הפרויקט מתאים לכלל הסטודנטיות\ים ,יהודים וערבים כאחד שרוצים לשמוע,
דרישות
להשמיע ,להבין את הצד השני.
מיוחדות
עד  20סטודנטים יהודים וערבים
מכסה

.10
שם הפרויקט סטודנטים לבטיחות בדרכים בנגב
מספר הקורס
שם
העמותה/ארגון
שותף

111007-01

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

רכז הפעילות
דנה טל מנהלת תחום פעילות שטח dant@rsa.org.il 050-6810652
מדינת ישראל הקימה את הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים להוביל את המדיניות
רקע על
העמותה/ארגון הלאומית לבטיחות בדרכים במטרה להוריד את מספר ההרוגים והנפגעים בתאונות
דרכים .הרשות הלאומית עושה זאת במספר דרכי פעולה :מפעילה מערך הסברה
לבטיחות בדרכים; תכניות התערבות לאוכלוסיות בסיכון; מכוונת ,מתאמת ,ומבקרת
את פעילויות הגורמים המתוקצבים ,ביניהם :שפיטה ואכיפה – שופטי תעבורה ואגף
התנועה במשטרת ישראל ,חילוץ והצלה – מד"א ,כבאות והצלה ,תשתיות  -רשויות
מקומיות ,ועוד.
הפחתת פגיעה בילדים כתוצאה מתאונות חצר באמצעות הדרכת הורים במגזר
מטרות
הבדואי.
הפעילות
תאונת חצר היא תאונה המתרחשת כאשר רכב הנכנס או יוצא מחניה הממוקמת
בשטח מבנה פוגע בהולך רגל הנמצא בחצר .תאונת חצר הינה אחד מגורמי הפגיעה
השכיחים ביותר בהולכי הרגל – כולם ילדים בחצר ביתם ,רובם פעוטות בגילאי  0עד
 )97%( 4ורובם מן המגזר הערבי ( .)93%על מנת להתמודד עם בעיית תאונות החצר
הוחלט ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים להפעיל תכנית התערבות במגזר הערבי.
כיוון שהאחריות להשגיח על ילדים מוטלת בראש ובראשונה על הוריהם ,תופנה
התכנית לאוכלוסיית ההורים לילדים קטנים במגזר הערבי .במסגרת התכנית יעבירו
הסטודנטים להורים לילדים בגילאי  0עד  6מסרים לעידוד ההשגחה שילדיהם
הקטנים לא יצאו לבד מהבית לחצר בה חונים רכבים.
פירוט הפעילות הדרכות בבתי אב בעיר רהט על תופעת תאונות החצר והדרכים בהם ניתן להגן על
הילדים.
בסיום ההדרכה המשפחה תמלא סקר קצר על ההדרכה שעברה .הסטודנטים יפעלו
בהתאם לתכנית עבודה מסודרת ויקבלו את חומרי ההדרכה מהרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים.
מקום הפעילות רהט
מועדי הפעילות הפעילות תכלול סה"כ  56שעות הדרכה ו 4-שעות הכשרה .סה"כ  60ש"ש.
ההכשרה תקיים ביום רביעי ה 12.11.2014 -בין השעות .16:00-20:00
ההדרכות בבתים יתבצעו בשעות אחר הצהריים במועדים גמישים
הרשמה
המעוניינים צריכים ליצור קשר עם דנה טל במייל dant@rsa.org.il
דרישות
מיוחדות
מכסה

רק לאחר אישור מנהל המסגרת יירשם הסטודנט לקורס ע"י צוות הדיקן.
שליטה בשפה הערבית ,רצוי מיומנויות הנחייה והדרכה
חובת השתתפות בהדרכה ביום רביעי ה 12.11.2014 -בין השעות .16:00-20:00
עד  20סטודנטים

.11
שם הפרויקט סטודנטים עושים שינוי בקהילה
מספר הקורס
שם
העמותה/ארגון
שותף

111005-01

רכז הפעילות

עטאף אבוקיען atefk@a-n.org.il ,054-2345674
אוהל המתנדבים הנו יחידה בתוך אג'יק -מכון הנגב .האוהל הוקם במטרה לחזק
אחריות קהילתית ואזרחות פעילה בחברה הערבית בישראל בכלל ובחברה הערבית-
הבדואית בנגב בפרט ,באמצעות פיתוח מערכת התנדבות ענפה מתוך הקהילה
המקומית ולמענה .זאת ,כדי לקדם שינוי חברתי ולסייע להעצמת הקהילה
ולהתפתחותה כחלק בלתי נפרד של החברה האזרחית בישראל .כיום ,רוב הפעילות
מתקיימת בחברה הערבית בנגב ובמקצתה בחברה היהודית בנגב.

רקע על
העמותה/ארגון

אוהל המתנדבים אג'יק

מטרות
 תרומה לקהילה בתחומי ההתמחות של הסטודנטים דרך פעילות חברתיתהפעילות
בנסגרות פורמאליות ובלתי פורמאליות.
 הקניית כלים להדרכת תחומי ידע שונים לילדים ,הורים ונשים.פירוט הפעילות הפעילות תתבצע באמצעות הסדנה הניידת של אג'יק בבתי ספר ובמתנ"סים הישובים
המוכרים והלא מוכרים.

מקום הפעילות
מועדי הפעילות
דרישות
מיוחדות
הרשמה

מכסה

 מדריכות בריאות :במסגרת מחלקת הבריאות באג'יק מכון הנגב .תכנית הכשרת
מדריכות בריאות שיעבירו סדנאות לנשים בנושא בריאות ומניעת תאונות בית
בקרב ילדים.
 מדריכות אוריינות הורים :במסגרת המחלקה לגיל הרך באג'יק מכון הנגב.
הסטודנטים יעברו תהליך הכשרה להדרכת הורים בנושא שעת משפחה ,הקניית
שפה מלים ראשונות לילדים ,משחקים ואיך מספרים סיפור לילד.
 הדרכת נשים :במסגרת מועדוני הנשים שיוקמו במחלקה הכלכלית של אג'יק
מכון הנגב .התמקדות בנשים צעירות אנאלפביתיות בגילאי  16-25הסטודנטים
יעבירו להן שיעורים בסיסיים בשפה הערבית תוך שילוב של פעילות בלתי
פורמלית ,הנשים.
פריסה גאוגרפית תאפשר לסטודנטים להתנדב כל אחד בישוב מגוריו או בסמוך לו.
 50שעות פעילות ו  10שעות הדרכה
בימים שישי או שבת – במידת הצורך ייבחרו ימים אחרים.
שליטה בשפה הערבית ,מיומנויות הנחיה והדרכה כלליות .תינתן עדיפות לסטודנטים
הלומדים הוראה לגיל הרך ,חינוך מיוחד ,מדעים או מדעי החברה
המעוניינים צריכים לשלוח מייל לatefk@a-n.org.il :
עם :פרטי התקשרות ,רקע אישי קצר ,יישוב ,פעילות מועדפת ,ימים ושעות פנויים.
רק לאחר אישור המסגרת יירשם הסטודנט לקורס ע"י צוות הדיקן.
עד  10סטודנטים

