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מידע על פרויקטים חברתיים לסטודנטים מועמדים למלגת הצטיינות מטעם דיקנאט
הסטודנטים -שנה"ל תשפ"א
כללי :דיקנאט הסטודנטים רואה בשילובם של סטודנטים בפעילות חברתית בקמפוס ובקהילה
חשיבות חינוכית ואתגר חברתי .לפיכך ,כל הסטודנטים הזכאים למלגת הצטיינות מחויבים בפעילות
חברתית בהיקף של  25שעות שנתיות .סטודנטים שנה ד' משפטים חד-חוגי נדרשים לפעול 12.5
שעות בסמסטר אחד.
סטודנטים שהחלו לימודיהם בסמסטר ב' ורשומים לקורסים בהיקף נמוך מ 30-נ"ז יקבלו מחצית
מהמלגה בסמסטר ב' לאחר הצגת אישור רישום לפעילות חברתית בהיקף  12.5שעות לפחות.
המחצית השניה של המלגה תוענק בסמסטר א' של השנה העוקבת לאחר רישום לשנת הלימודים
הבאה בהיקף של  30נ"ז לפחות והשלמת יתרת שעות הפעילות עד סה"כ  25שעות פעילות.
באחריות הסטודנטים להירשם לאחד הפרויקטים החברתיים המפורטים להלן ולהגיש ליחידה למלגות
אישור על כך עד המועד שצוין במכתב שצורף למסמך זה .לאחר הגשת אישור הרשמה לפעילות,
הסטודנטים יזוכו במלגת ההצטיינות בחשבון שכר הלימוד שלהם.
בתום הפעילות ולא יאוחר מסוף סמסטר ב' ,הסטודנטים יגישו אישור על סיום הפעילות.
אי הגשת האישור בזמן תגרור לביטול המלגה.
פטורים מחובת הפעילות החברתית סטודנטים בחוגים טיפוליים בפקולטה לרווחה ובריאות המבצעים
עבודה מעשית/לימודי שדה במסגרת תכנית הלימודים שלהם.
לא יחויבו בפעילות חברתית סטודנטים הפעילים בפרויקט חברתי בהיקף של  100שעות לפחות בשנת
הלימודים השוטפת תמורת מלגה/מימון שכ"ל מגורם כלשהו ובכלל זה בפרויקט פר"ח .סטודנטים אלה
נדרשים להגיש ליחידה למלגות עד המועד שצוין במכתב שצורף למסמך זה ,אישור מטעם הגורם המעניק
מלגה/מימון ובו יצוין היקף שעות הפעילות שהם נדרשים לבצע בפרויקט.

להלן רשימת הפרויקטים החברתיים המאושרים על ידי דיקנאט הסטודנטים:


סיוע לסטודנטים עם מוגבלות :הסיוע כולל הקראה/שכתוב בבחינות (ובמקרה הצורך סיוע נוסף),
ניתן בקמפוס או מרחוק במקרה של בחינות במודל ,במועדי הבחינות בתאום מראש עם נותן
הסיוע .פרטים במזכירות מדור נגישות ולקויות למידה ,טל' ,04-8249265
דואר אלקטרוני.Lda@univ.haifa.ac.il :
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סיוע לסטודנטים עם לקויות למידה /הפרעות קשב וריכוז  :נדרשים סטודנטים שנה ב' ומעלה
בעלי ממוצע ציונים גבוה המעוניינים לסייע לסטודנטים בעלי לקויות למידה ו/או הפרעות קשב.
לחונכים יינתנו הדרכה וליווי .פרטים במזכירות מדור נגישות ולקויות למידה ,טל, 04-8249265 :
דואר אלקטרוני.Lda@univ.haifa.ac.il :



פרויקט חונכות "סטודנט לסטודנט" :ליווי אקדמי בחונכות אישית לסטודנט בתואר ראשון,
במסגרת היחידה למצוינות אקדמית ,בהיקף של  25שעות .במסגרת הפרויקט ילוו הסטודנטים
המצטיינים סטודנט אחד לאורך סמסטר או שנה אקדמית אחת .יכולים להגיש מועמדות סטודנטים
משנה ב' ומעלה ,פרטים במזכירות היחידה למצוינות אקדמית ,חדר  217בית הסטודנט קומה 2
טל'  ,04-8249964שעות קבלה  10:00-13:00דואר אלקטרוני. abulgani@univ.haifa.ac.il :



היחידה למעורבות חברתית  -סיוע אישי או קבוצתי לילדים ,בני נוער ומבוגרים .ניתן להשתלב
במגוון פרויקטים קהילתיים באזור חיפה והקריות בלבד .פרטים אצל מרכזת היחידה ,בית
הסטודנט קומה  ,3חדר  ,311שעות קבלה  9:00-15:00טל' .8240665-דואר אלקטרוני:
. dabu@univ.haifa.ac.il



פרויקט "אתגר"  -החוג למדעי המחשב :סיוע לתלמידי תיכון מצטיינים הלומדים לתואר ראשון
בחוג למדעי המחשב .נדרשים לפרויקט סטודנטים מצטיינים בחוג למדעי המחשב בעלי מוטיבציה,
סבלנות ויכולת לסייע לבני נוער .לפרטים נא לפנות לכתובת.etgar@cs.haifa.ac.il :



פעילות בפרויקטים חברתיים המוכרים על ידי הועדה לפעילות חברתית (ולפ"ח) :
ניתן לעיין ברשימת הארגונים באתר האוניברסיטה בלשונית :סטודנטים  דיקנאט הסטודנטים
לשכת הדיקנאט  התנדבות תמורת נקודות זכות (ולפ"ח) ,יש להיכנס לקישור " קובץ חוברת
אירגונים תש"פ).
במרבית הפרויקטים ניתן לפעול בהיקף של  25שעות לצורך מילוי התנאי לזכאות למלגת
הצטיינות.
הערה :סטודנטים שנרשמו לאחד הפרויקטים לצורך קבלת נקודות זכות אקדמיות ,לא יוכלו לפעול
באותו פרויקט לצורך מילוי התנאי לזכאות למלגת הצטיינות.
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