שנה"ל תשפ"ב

השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.
השתתפות בפעילות חברתית– הכרה בנקודות זכות
אנו מברכים אותך על הצטרפותך לפעילות חברתית חוץ-לימודית ,במסגרת היחידה למעורבות חברתית
באקדמית עמק יזרעאל (להלן" :פעילות חברתית") ,ובטוחים כי תהנה מעשייה משמעותית וערכית
במסגרת הפעילות אותה בחרת .השתתפות מלאה בפעילות החברתית מקנה  2נקודות זכות.
ההשתתפות בפעילות החברתית כפופה לנוהלי ותקנוני האקדמית עמק יזרעאל (להלן" :המכללה") .מצ"ב
נוהל אקרדיטציה (הכרה בנקודות זכות) של המכללה.
שם הפעילות החברתית_____________________ :
מהות הפעילות_________________________________________________________ :
_____________________________________________________________________
הסבר כללי
 .1בכפוף לעמידה בתנאים שיפורטו במסמך זה ,לנוהל אקרדיטציה של המכללה ולחתימת הסטודנט
על כתב הסכמה (מצ"ב כנספח) ,סטודנט המשתתף בפעילות חברתית במסגרת זו ,זכאי להכרה
של  2נקודות זכות עבור הפעילות חברתית.
 .2במסגרת הפעילות החברתית מחויב הסטודנט ל 45-שעות פעילות שנתיות.
 .3נדרש לקבל אישור של ראש החוג להשתתפות בפעילות החברתית ולצורך הרישום .האישור יועבר
על ידי הסטודנט לרכזת מעורבות חברתית .באחריות הסטודנט לעקוב אחר סטטוס הטיפול באישור
זה.
 .4רישום הפעילות החברתית במערכת הלימודים של הסטודנט מחויב בתשלום ,על פי תקנון שכר
הלימוד של המכללה.
 .5חיוב בתשלום שכר הלימוד יתבצע גם אם לא מילא הסטודנט את חובותיו במסגרת הפעילות
החברתית ,מכל סיבה שהיא.
 .6על הסטודנט חלה חובת התאמת שעות הפעילות החברתית למערכת שעות הלימודים של תכנית
הלימודים בה הוא לומד.

 .7במידה ויוחלט שלא להפעיל את הפעילות החברתית בה בחר הסטודנט ,ייעשה מאמץ לאתר עבורו
פעילות חלופית במסגרת היחידה למעורבות חברתית.
תקופת הפעילות החברתית
.8

הפעילות החברתית תחל בתאריך __________ ותסתיים בתאריך ___________.

.9

הפעילות תתקיים אחת לשבוע במהלך כל שנת הלימודים (למעט במהלך חוה"מ פסח
ובמהלך שבוע אחד בזמן תקופת הבחינות של סמסטר א').

הפסקת השתתפות הסטודנט בפעילות החברתית
 .10סטודנט המשתתף בפעילות חברתית ,מחויב להמשיך ולפעול באופן רציף ושוטף עד לסיום
שנת הפעילות.
 .11הפסקת הפעילות על ידי הסטודנט תתאפשר בנסיבות חריגות בלבד ורק לאחר התייעצות
עם רכז הפעילות וקבלת אישור מרכזת היחידה למעורבות חברתית.
 .12הפסקת הפעילות החברתית על ידי הסטודנט ,ללא קבלת אישור רכזת היחידה למעורבות
חברתית ,שקולה לאי השלמת קורס אקדמי ולכן לא תקנה הכרה בנקודת זכות.
 .13הופסקה הפעילות מסיבות שאינן תלויות בסטודנט ,טרם הושלם סך  45השעות הנדרשות
במסגרת הפעילות החברתית ,תשקול היחידה למעורבות חברתית כיצד לנהוג בנוגע ליתרת
השעות הנדרשות ,תוך התחשבות בפרטי המקרה.
חובות הסטודנט המשתתף בפעילות חברתית
• הינך מחויב/ת להגיע לכל מפגשי ההדרכה הקבוצתית במסגרת הפרויקט בו תפעל/י
ובמסגרת היחידה למעורבות חברתית.
• הנך מחויב/ת להגיע לכל מפגשי החניכה האישית עם רכז הפעילות.
• במקרה של אי הגעה למפגש הדרכה או חניכה ללא אישור ,יותר מפעם אחת,
השתתפותך בפרויקט תופסק.
• במידה ואינך יכול/ה להגיע לפעילות ,באחריותך להודיע מראש לרכז ,ויהיה עליך להשלים
שעות פעילות אלו במועד חלופי ובתיאום עם רכז הפרויקט.

• תקופת מילואים או מחלה יחושבו במניין שעות הפעילות בהצגת אישור בלבד לרכז
הפרויקט.
• דיווח על הפעילות:
-

דיווח לרכז הפרויקט  -מדי חודש עליך לדווח על עשייתך ופירוט כל המשימות שמלאת
בציון תאריכים ,על גבי דו"ח פעילות חודשי .על הדו"ח להיות חתום על ידי איש הקשר
בארגון בו את/ה פועל/ת.
הדיווח החודשי יועבר מדי חודש ליחידה למעורבות חברתית על ידי רכז הפעילות.

-

דיווח במערכת  - 359הנך מחויב בנוסף ,לדווח על פעילותך באופן שוטף לאתר ,359
בו מנוהלת פעילות היחידה למעורבות חברתית במכללה .הסבר על אופן הדיווח באתר
יינתן על ידי רכז התכנית במסגרת ההכשרה.

הדיווח ,הן לרכז הפעילות והן למערכת  ,359הינו תנאי לעמידה בדרישות הפעילות
ולקבלת ההכרה ב 2-נקודות זכות!!
דיווח כוזב
• דיווח כוזב של הסטודנט יביא באופן מידי לביטול הזכאות לקבלת  2נקודות זכות.
• סטודנט שדיווח דיווח כוזב לא יוכל להשתלב בהמשך בפעילויות אחרות של היחידה
למעורבות חברתית או המקנות זכאות למלגות ,וזאת עד תום לימודיו במכללה.
• הגשת דיווח כוזב הינה עבירה משמעתית על פי תקנון המשמעת של המכללה וכנגד
הסטודנט תוגש תלונה לוועדת משמעת.

בברכת שנת פעילות חברתית משמעותית ,מוצלחת ומהנה.
מורן בר-טל
מרכזת היחידה למעורבות חברתית

שנה"ל תשפ"ב
פעילות חברתית  -כתב הסכמה
אני הח"מ (שם מלא) ______________ ,מספר ת.ז ,____________ .מאשר/ת בזאת כי קראתי
והבנתי את הזכויות והחובות המוטלות עלי במסגרת השתתפותי בפעילות חברתית חוץ-לימודית של
היחידה למעורבות החברתית במכללה (להלן" :פעילות חברתית") ,בהתאם למפורט במסמך
"השתתפות בפעילות חברתית– הכרה בנקודות זכות" המצורף לכתב הסכמתי זה.
בחתימתי על כתב הסכמה זה ,אני מתחייב/ת לפעול ולקיים את הדרישות והמטלות אשר ידרשו ממני
במהלך הפעילות החברתית.
כמו כן ,ידוע לי כי קבלת  2נקודות זכות עבור השתתפות בפעילות חברתית כפופה לעמידתי בכל התנאים
הנדרשים ,המפורטים במסמך הנ"ל.
אני מסכים/ה  /לא מסכים/ה שהמכללה תשתמש בתמונות שלי שיצולמו במסגרת השתתפותי בפעילות
חברתית ,לכל צורך שימצא לנכון( .יש להקיף בעיגול)
שם הפעילות החברתית בה אשתתף____________________ :
ראש החוג אישר/ה* את השתתפותי בפעילות החברתית :כן  /לא (יש להקיף בעיגול)
*רישום לפעילות חברתית הינו בכפוף להסכמה ואישור ראש החוג ורישום במערכת השעות.

חתימת הסטודנט/ית ___________________ :תאריך_________________________ :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

אישור היחידה למעורבות חברתית___________ :

תאריך אישור_____________________ :

