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משמעות . התנדבות בת שבוע ימים במחנה קיץ לילדים החולים במחלות קשות
במהלך כל הפעילות לאורך כל מלווה את החניכים הצוות ההתנדבות היא להיות חלק מ

מתנדבי ההדרכה . שמחה ומחזקת בכפר, יה בטוחהילחוויית שה, )24/7(המחזור 
החברתית מגיעים לכפר יום לפני פתיחת המחזור אליו נרשמו ליום אוריינטציה להכשרת 

.צוות ההדרכה המתנדב

דרישות סף
, התנסות מעשיתל להיות גם במסגרת יכו-עבודה עם ילדים/ ניסיון בהדרכה. 1

חובה.'דקייטנות וכ, מחויבות אישית
רמציה יש לעבור ראיון אישי בה נעשית בחינה הדדית וניתנת אינפו-ראיון אישי. 2

.ייערך יום ראיונות מרוכז במכללה–יותר מקיפה אודות ההתנדבות
.מעמיק יותרביום הראיון האישי ימלאו המתנדבים שאלון . 3
צריכים לחתום על אישור שנפנה למשטרה בנוגע להיעדר תביעות בנושא גברים. 4

.עבירות מין
יש למלא טופס פרטים רפואיים ולגשת לרופא -והמועמד נמצא מתאיםבמידה .5

מספר חיסונים יש להמציא אישורים או לעשות .משפחה שחותם על החלק שלו
החיסונים הללו נעשו אין צורך להציג פנקס במידה ורופא המשפחה חתם כי . בסיסיים

.חיסונים או אישורים אחרים
החיסונים הללו נעשים דרך הפנייה של רופא המשפחה ואינם וכל הבדיקות -

.או תשלום כלשהםכרוכים בעלות
וביטוח תנאי העסקה, מסמכים הנוגעים לסודיותלושהיש לחתום על עוד ש-

.מטעם משרד הרווחה מול הכפר

מסביב
)ולאורך כל השנה(מתקיימים לאורך כל חופשת הקיץ מחזורי ההתנדבות -
ארוחות וציוד נלווה בוכל, לינהדרך, מהסעותהמחייה במהלך השבוע החל-

.לפעילויות במימונו המלא של הכפר
במהלך במהלך כל יום זוכים המתנדבים לשעתיים חופשיות ופעם אחת -

".להתאוורר"בכדי השבוע לחצי יום חופשי
כושר , מחשבים(המתחם חדש לחלוטין ומכיל מספר אפשרויות לפעילות פנאי -

.בתנאים מעולים) ועוד
.העישון אסור בכל המתחם-
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התנדבותית בקהילה/אקדמית על פעילות חברתית)אקרדיטציה(בקשת הכרה

_______________________________: שם הסטודנט

_______________________: חוג לימוד ראשון

________________________: חוג לימוד שני

: ת הכרה אקדמית/ה  אני מבקש/הפרויקט שבגינו/לותשם הפעי

__________________________________________________________

_______________: הפעילות מתקיימת בשנת הלימודים

__________________________): אם יש(שם האחראי באורנים על הפעילות 

_________________________: בחוגמבקש לקבל את ההכרה על חשבון קורסים 

) : פרט(כן /  לא : קיבלתי הכרה אקדמית על פעילות דומה בעבר
___________________________________________________________________

: הערות המבקש
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________: תאריך הבקשה________________________     : חתימת הסטודנט

 ------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

:לשימוש משרדי

_____________________________________________________: החלטת ראש החוג 

____________________: תאריך____________________                                : חתימה

ולהעבירו למזכירה האקדמית של החוג שבמסגרתו רוצים לקבל ,ת הפעילותלפני תחיליש למלא את הטופס *  
.את ההכרה


