
 

 

 
 ובקשה לסיוע לימודי במסגרת תוכניות החונכות לשנה"ל תשע"

 
 
 

 שם פרטי_____________  שם משפחה _______________  מס' ת.ז _________________ 
 
 
 

 מחלקה ____________________ בשנה ______באלמד ו בשנה"ל תשע"

 

ם במכללה: מצב אקדמי אינה שנת הלימודים הראשונה שלה ולסטודנטים/ות ששנת הלימודים תשע"

 ]חוזר/ת על שנה א'[תקין/ לא תקין )הקף/י בעיגול(   -בשנה החולפת

 

 חלקי/מלא )הקף/י בעיגול(           -והיקף הלימודים לתשע"

 

 

 דוא"ל  ____________________________     מס' נייד___________________________           

 
 

 
 ודי:סיוע לימ /ימקצעות בהם תצטרך

 
 ___________________________     תאריך בחינה _______________________ .1

 ___________________________     תאריך בחינה _______________________ .2

 ___________________________     תאריך בחינה _______________________ .3

 

 

 
/ת : הציפייה שלך מהחונכות ומדוע את/ה מבקש/ת חונך
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 העביר למדור סיוע ומעורבות חברתיתאת הטופס יש ל
 

 
 
 



 

 

 
 תנאים לקבלת חונך במסגרת תוכנית 'עוצמה'

 
רבות חברתית מעניק, במסגרת תוכניות החונכות, חונכים אישיים על מנת לסייע לכם מדור סיוע ומעו

 לצלוח את שנת הלימודים בהצלחה אקדמית מירבית. 

 החונכים אינם מהווים תחליף למרצים או לנוכחותכם בשיעורים. 

 האפקטיביות של החונכות תלויה במחויבות, ברצינות ובמידת האחריות שלכם.  

 

 נך/ת עליך להתחייב לתנאים הבאים:עם קבלת חו

מדור סיוע ומעורבות חברתית יוצר קשר עם החניך/ה במייל. האחריות להתעדכנות במייל היא על  .1

הסטודנט/ית בלבד. על הסטודנט/ית לענות להודעות מטעם המדור לא יאוחר מיומיים לאחר 

יש לרשום את  –שליחת המייל. במידה וכתובת המייל השתנתה מזה שנמסר בעת הרישום 

 הכתובת החדשה בתחתית הדף.

על החניך/ה להשתתף בשני מפגשים קבוצתיים עם רכזות התוכנית: מפגש ראשון בחודש דצמבר  .2

 ומפגש שני בחודש מרץ. מועדים מדויקים ימסרו כחודש מראש באמצעות תחנת המידע.  

קבלת פרטיו/ה  על החניך/ה ליצור את הקשר הראשוני עם החונך/ת לא יאוחר משבוע לאחר .3

 ממדור סיוע ומעורבות חברתית.  

 החונכות תתקיים שעתיים בשבוע באופן קבוע במכללה בלבד.  .4

באחריות החניך/ה לשמור על מסגרת מפגשים שבועיים קבועה וסדירה תוך גילוי גמישות  .5

 לאילוצים  של החונך.  

ת פגישת החונכות וקביעת שעות מראש על שינוי או דחיי 24על החניך/ה להודיע לחונך/ת לפחות  .6

 פגישה חדשה באופן מיידי.

יש להגיע לחונכות עם החומר הלימודי הנדרש. מוטב לשלוח לחונך/ת מראש מה יהיה נושא  .7

 השיעור על מנת שיוכלו להגיע מוכן/ה. 

יש לדווח ולידע באופן מיידי את האחראים על הפרויקט, על קשיים המתעוררים במהלך התוכנית  .8

 יום פגישות סדירות, חוסר ידע במקצוע הנדרש סיוע וכיו'(.ק -)כגון: אי

יש למלא משוב כתוב על הפרויקט לפי בקשת מדור סיוע ומעורבות חברתית, לפחות פעם  .9

 בסמסטר, תוך שבוע מיום קבלתו.

 

קיום תנאים אלו יביא להפסקת הסיוע הלימודי באופן מיידי ולא יאפשר קבלת חונך/ת  –אי 

 .סגרות אחרותבשנים הבאות או במ

 

 אני מסכים/ה לתנאים המפורטים

 
 שם מלא ________________ תאריך ______________   חתימה____________________

 
 דוא"ל : _______________________


