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 תקנון חונכות

 .*התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים

 מתכונת החונכות

  .מטרת החונכות הינה סיוע וליווי לימודי 

 30.7.17חל לאחר פניית הסטודנט או איתורו ותימשך עד לתאריך החונכות ת. 

 על הסטודנט להגיש טופס בקשה מקוון. לאחר מכן, יוזמן חונכותישקל מתן תעל מנת ש ,

 הסטודנט לפגישה במרכז קשת לבירור צרכיו.

 המרכז ובאילוצי בשיקולי מותנית חונכות קבלת. 

  וחידושו עבור כל שנת סודיות טופס ויתורחונכות במרכז קשת מחויבת בחתימה על ,

 לימודים.

  בסוף כל חודשע"י החונך  בטבלת מעקב אשר תועבר למרכז קשתמפגשי החונכות יתועדו .

 השורה הרלוונטית בטבלת המעקב. על החונך להחתים את הסטודנט בסיום כל מפגש על 

 נקודות החוזק ונקודות ות, ייערך מפגש היכרות בו יועלו צרכי הסטודנטבתחילת החונכ ,

וייקבעו יעדי ומטרות תיבנה תכנית חניכה  , בהתאם לכךהחוו הואהקושי אותם 

 .החונכות

  על סטודנט המוכר על ידי ביטוח לאומי ו/או כל קרן אחרת, להצהיר על כך ולהתחייב

 לתשלום מלא )שיוחזר לך על ידי הקרן המממנת(. 

 במועדים המוסכמים על שניהם. חונך/תיקבעו ישירות בין הסטודנט ל חונכותמפגשי ה , 

  .דקות, כאשר  120 -משך כל מפגש חונכות הוא כמפגשי החונכות יתקיימו אחת לשבוע

לעיתים יתקבלו גם הנחיות להמשך עבודה עצמאית לקראת הפגישה הבאה. לא ניתן 

 להסתמך על החונכות באופן בלעדי לביצוע מטלות וללמידה.

 .החונכות תבוצע בתחומי המכללה 

 זמן סביר  לחונך להודיעו אש את מפגשי החניכה.לתאם מר יש שבין הסמסטרים םבזמני

 ה.להמשיך או להפסיק את הפגישות במהלך החופש םמעוניינילפני החופשה אם אתם 

 (ומבחנים)שיעורים  לימודים שעות חשבון על חונכות מפגשי לקבוע אין. 

 

 יושרה אקדמית

 האקדמיים.במסגרת החונכות מחויבים הן הסטודנט והן החונך בעמידה בכללי היושרה 

  כתיבת עבודות עבור הסטודנט! הסטודנט יכתוב את עבודותיו  איננותפקידו של החונך

 באופן עצמאי ויוכל להסתייע בחונך לצורך הנחייה בלבד. 



 תשלומים

  לשנה. ₪  500עלות שרותי החונכות מסובסדת על ידי המכללה ונקבעה על סכום של 

  במידה ולא  פגש החונכות הראשון.תבוצע עד חודש ממהסדרת התשלומים הנדרשים

 יוסדר התשלום החונכות תופסק ואין התחייבות כי מקומך ישמר.

  50%במידה והחונכות מופסקת עד לסוף סמסטר א', יוכל הסטודנט לקבל החזר של .

 לאחר מכן, לא יבוצע החזרי תשלום. 

 אנו מצפים מהסטודנטים להתנהגות וחיוני להצלחת הסטודנט שיתוף הפעולה של .

לא תינתן חניכה מכובדת והתגייסות מלאה לתהליך. עקב הביקוש הרב לסיוע, 

 . לסטודנטים שאינם מקפידים לשמור על הנהלים

  מרכז קשת שומר לעצמו את הזכות להפסיק את החונכות לאלתר וללא החזר כספי

במקרים חוזרים בהם סטודנט מאחר לפגישה, לא מודיע על ביטול בזמן, נעדר רבות, לא 

מבצע את ההנחיות לעבודה עצמית ו/או כל מקרה אחר הפוגע במהלך החונכות. אנא 

 הקפידו על הכללים בכדי למנוע אי נעימויות. 

 

 החונכותנהלי 

 ובנוסף לשלוח  שעות מראש 24 לפחות טלפונית לחונך על ביטול מפגש חונכות יש להודיע

 דוא"ל או מסרון לחונך/ת שלך.

 .היעדרות של למעלה מפעמיים בסמסטר תגרור הפסקת החונכות 

 .יש להגיע למפגשי החונכות בזמן שנקבע 

 

 קשר עם מרכז קשת

  החונכות ואת החונכים ונמצא בקשר רציף עם רכזת פרחמרכז קשת מלווה את תהליך. 

  עולה מצוקה במידה ובמהלך המפגשים  החונך/ת מחוייב/ת לדווח למרכז קשתידוע לי כי

ובכל נושא אחר על פי שיקול דעתו/ה וככל שיידרש לטובת  ו/או קושי רגשי של הסטודנט

  .הסטודנט

  במהלך החונכות ניתן לפנות אלאו שאלה בכל בעיה: 

 )מור גל )רכזת פר"ח- 

  רכזת הדרכה, מרכז קשת(פז הורביץ(-  

 

 .את התקנון ואני מסכים/ה לתנאים המפורטים בו אני מצהיר/ה כי קראתי

 _______חתימה: ______________                                       __  ________תאריך: ______


