כפר נהר הירדן http://www.jrv.org.il/ -
התנדבות בת שבוע ימים במחנה קיץ לילדים החולים במחלות קשות .משמעות
ההתנדבות היא להיות חלק מצוות המלווה את החניכים במהלך כל הפעילות לאורך כל
המחזור ) ,(24/7לחוויית שהייה בטוחה ,שמחה ומחזקת בכפר .מתנדבי ההדרכה
החברתית מגיעים לכפר יום לפני פתיחת המחזור אליו נרשמו ליום אוריינטציה להכשרת
צוות ההדרכה המתנדב.

דרישות סף
 .1ניסיון בהדרכה /עבודה עם ילדים -יכול להיות גם במסגרת התנסות מעשית,
מחויבות אישית ,קייטנות וכד' .חובה
 .2ראיון אישי -יש לעבור ראיון אישי בה נעשית בחינה הדדית וניתנת אינפורמציה
יותר מקיפה אודות ההתנדבות – ייערך יום ראיונות מרוכז במכללה.
 .3ביום הראיון האישי ימלאו המתנדבים שאלון מעמיק יותר.
 .4גברים צריכים לחתום על אישור שנפנה למשטרה בנוגע להיעדר תביעות בנושא
עבירות מין.
.5במידה והמועמד נמצא מתאים -יש למלא טופס פרטים רפואיים ולגשת לרופא
משפחה שחותם על החלק שלו .יש להמציא אישורים או לעשות מספר חיסונים
בסיסיים .במידה ורופא המשפחה חתם כי החיסונים הללו נעשו אין צורך להציג פנקס
חיסונים או אישורים אחרים.
 כל הבדיקות ו החיסונים הללו נעשים דרך הפנייה של רופא המשפחה ואינםכרוכים בעלות או תשלום כלשהם.
 יש לחתום על עוד שלושה מסמכים הנוגעים לסודיות ,תנאי העסקה וביטוחמטעם משרד הרווחה מול הכפר.
מסביב
 מחזורי ההתנדבות מתקיימים לאורך כל חופשת הקיץ )ולאורך כל השנה( המחייה במהלך השבוע החל מהסעות ,דרך לינה ,וכל בארוחות וציוד נלווהלפעילויות במימונו המלא של הכפר.
 במהלך כל יום זוכים המתנדבים לשעתיים חופשיות ופעם אחת במהלךהשבוע לחצי יום חופשי בכדי "להתאוורר".
 המתחם חדש לחלוטין ומכיל מספר אפשרויות לפעילות פנאי )מחשבים ,כושרועוד( בתנאים מעולים.
 -העישון אסור בכל המתחם.

אקרדיטציה – נקודות אקדמיות
 ההתנדבות מזכה ב 2-4 -נקודות זכות אקדמיות כתלות באורך מחזור הקייטנהובאישור ראש החוג.
 כל המעוניין בנקודות אקדמיות בעבור ההתנדבות צריך להירשם לקורס "כפרנהר הירדן" אצל המזכירות האקדמיות של הפקולטה למח"ר )לא משנה באיזה
חוג אתם!(
 חובה להציג אישור חתום של ראש החוג ,אשר מקצה נקודות מהתואר לטובתהעשייה החברתית – הטופס מצורף בסוף מסמך זה ) כמו כן את הטופס ניתן
למצוא באתר אגודת הסטודנטים (www.agudaoranim.com
 קבלת הנקודות מותנית בהגשת מטלה כתובה בסיום ההתנדבות ,על פיההנחיות שיתפרסמו בהקדם.

שאלות ,תהיות ובקשות -
מור ליבוביץ'0548037216 -
שי סבג – 0548037219

למזכירה האקדמית*________________ :

בקשת הכרה )אקרדיטציה( אקדמית על פעילות חברתית/התנדבותית בקהילה
שם הסטודנט_______________________________ :
חוג לימוד ראשון_______________________ :
חוג לימוד שני________________________ :
שם הפעילות/הפרויקט שבגינו/ה אני מבקש/ת הכרה אקדמית:
__________________________________________________________
הפעילות מתקיימת בשנת הלימודים_______________ :
שם האחראי באורנים על הפעילות )אם יש(__________________________ :
מבקש לקבל את ההכרה על חשבון קורסים בחוג_________________________ :
קיבלתי הכרה אקדמית על פעילות דומה בעבר :לא  /כן )פרט( :
___________________________________________________________________
הערות המבקש:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

חתימת הסטודנט________________________ :

תאריך הבקשה_________________ :

---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------לשימוש משרדי:
החלטת ראש החוג _____________________________________________________ :

חתימה____________________ :

תאריך____________________ :

* יש למלא את הטופס לפני תחילת הפעילות ,ולהעבירו למזכירה האקדמית של החוג שבמסגרתו רוצים לקבל
את ההכרה.

