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 כללי .1

התקבל בכנסת ביום  2092 -חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח 

(. בהתאם לחוק, מוסד להשכלה גבוהה יקבע, לאחר התייעצות 2092ביולי  1כ"ו בתמוז התשע"ח )

במוסד, תכנית להכרה בפעילות חברתית וקהילתית בהתנדבות שתזכה  הסטודנטים אגודתעם 

 בנקודות זכות אקדמיות. 

 מועד תחילת ההפעלה של הנוהל נקבע לשנת הלימודים התשע"ט. 

 כל הכתוב בנוהל זה בלשון זכר, מכוון גם ללשון נקבה.

 
 מטרה .2

עילות חברתית וקהילתית לשם קבלת הכרה בפהמטרת נוהל זה היא להגדיר ולקבוע את אופן יישום 

 . זכות אקדמיותנקודות 

 
 מסמכים ישימים ודרישות חוק .3

 2092-חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח .3.1

 (92-ע-002-)דק מילואיםתים במשרוהל נ .3.2

 
 הגדרות .4

מי שלומד תכנית לימודים מלאה לקראת קבלת תואר אקדמי ראשון במוסד  – סטודנט .4.1

 להשכלה גבוהה.

 .נקודות זכות לקראת תואר אקדמי – נקודות זכות .4.2

 שתוכנה והיקפה תואמים לקווים מנחים  ,פעילות בהתנדבות – פעילות חברתית וקהילתית .4.3

 .להשייקבעו על ידי המכל

פעילות התנדבותית בארגון  יחידת זמן שלמהווה ומוגדרת כשעת שעון  –שעת פעילות  .4.4

נסיעות דיווחים, , ישיבות, הכשרהזמן  ותכולל. שעות פעילות אינן קהילתיאו  חברתי

 וכדומה.

 שנה אקדמית הנמשכת מאוקטובר עד ספטמבר. – שנת לימודים .4.4

מילואים או שירות ה חברתית וקהילתיתנ"ז שהפעילות ה 2קורס בהיקף של  –קורס מוחלף  .4.4

 להחליף. םעשויי

נציג )חבר טודנטים, ועדה המורכבת מדקנית הס – הוועדה לפעילות חברתית וקהילתית .4.4

 .נציג אגודת הסטודנטיםו ,סגל( של הוועדה לעניינים אקדמיים

דיווח של הסטודנט על הפעילות ההתנדבותית שביצע. הסיכום  –דו"ח סיכום רפלקטיבי  .4.4

כולל תיאור של הפעילות, כיצד תופס הסטודנט את תרומת הפעילות לקהילה, כיצד תופס 

תרומת הפעילות לו עצמו בהיבטים לימודיים, ערכיים ואחרים, הסתכלות הסטודנט את 

 מה היה משמר בה ומה היה משפר. וכן, על תכנון הפעילות,ויצירתית ביקורתית 

 יום ומעלה במהלך שנת לימודים אחת. 20שירות מילואים של  – שירות מילואים ארוך .4.4
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 אחריות .4

 הסטודנטים.דקנט  הינוהאחראי להפעלת הנוהל 

 

 שיטה .4

 2-יהיה זכאי לבמכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה החל משנת הלימודים תשע"ט סטודנט 

 אחת מבין הפעילויות הבאות, פעם אחת במהלך לימודיו לתואר ראשון:נקודות זכות עבור 

 במהלך שנת לימודיםלפחות שעות  00, שהיקפה התנדבותיתקהילתית ופעילות חברתית  .א

 .אחת

ימים מתוכם  0, כאשר אחתבשנת לימודים לפחות ימים  90שירות מילואים בהיקף של  .ב

 .לימודים אחת )ללא דרישה לרצף(ימים בשנת  29הם ברצף, או שירות בהיקף של 

 

 התנדבותית חברתית וקהילתיתפעילות  .4.1

או ו/הפעילות החברתית וקהילתית תתבצע בגופים ובארגונים שאינם פוליטיים  .0.9.9

 מפלגתיים.

הפעילות החברתית וקהילתית כנית יהיה חופש פעולה לקבוע את תלמכללה  .0.9.2

 .התואר הראשון הנלמדים בה ולתכניות ההתנדבות הנהוגות בה תכניותאם לבהת

ובין הגופים והארגונים שהוכרו  נהתמנה אחראי מטעמה לקשר בי המכללה .0.9.6

  כמתאימים לשלב בהם פעילות חברתית וקהילתית של סטודנטים.

שנת  במהלך "פעילותשעות " 00בהיקף של  התהי חברתית וקהילתיתהפעילות ה .0.9.0

 לימודים אחת, ופעם אחת במהלך הלימודים לתואר.

באמצעות קהילתית המזכה בנקודות זכות תיבנה ותית חברהפעילות תכנית ה .0.9.6

הוועדה לפעילות חברתית למעורבות חברתית בדקנט, תוך בקרה של  יחידהה

מקומות תבחן ותאשר את  לפעילות חברתית וקהילתיתהוועדה  וקהילתית.
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לזיכוי  , בכדי לוודא שהם מתאימיםהפעילות ההתנדבותית סוגיואת  תנדבותהה

  בנקודות זכות.

בדקנט יוצעו לסטודנט על ידי היחידה למעורבות חברתית  תכניות התנדבות .0.9.0

והתאמתו של  יויכולותהעדפותיו, בהתחשב בראיון אישי  ויותאמו לו לאחר

 .ההתנדבות לתכנית הסטודנט

מתוך  ווהקהילתית וסוג הפעילות ייבחרהארגון שבו תתבצע הפעילות החברתית  .0.9.6

ידי -או שיוצעו על ,פתוחה לעיון הסטודנטים באתר הדקנטהקיימת רשימה 

 ידי הוועדה לפעילות חברתית וקהילתית. -וייבדקו עלהסטודנט 

שלבי הפעילות החברתית והקהילתית יכללו תכנון של הפעילות )בחירת הארגון  .0.9.2

במספר נקודות זמן במהלכה, הגשת דיווחים פעילות התנדבותית ו וסוג הפעילות(,

 .והערכתו דו"ח סיכום רפלקטיבי

השלים עדיין את  כי לא ,לפני תחילת הפעילותבאחריות הסטודנט לוודא,  .0.9.2.9

 באפשרותושומכסת הקורסים הכלליים וקורסי הבחירה המחלקתיים, 

( חלקהנ"ז של קורס כללי או בחירה )בהתאם למדיניות המ 2ר להמי

להמיר  בקשהימלא את טופס ה . הסטודנטחברתית וקהילתיתבפעילות 

'( ויציגו נספח אנ"ז של קורס כללי/בחירה בפעילות חברתית וקהילתית ) 2

  למנהלת היחידה למעורבות חברתית בדקנט. חתום על ידו 

 מנהלתתוך שבועיים מתחילת הסמסטר, הסטודנט יגיע לראיון אישי עם  .0.9.2.2

היחידה למעורבות חברתית. לאחר הפגישה ישובץ הסטודנט לפעילות 

הגדרה של התוכן, שעות הפעילות, חברתית ויינתן לו כל המידע הנדרש )

 .(ולוח זמנים לביצוע הפעילות ההתנדבותית

 שנה מתחילתה.לכל היותר הסטודנט יסיים את ההתנדבות תוך  .0.9.2.6

הסטודנט יקבל מהארגון שבו התנדב אישור על השלמת תכנית  .0.9.2.0

מעורבות היחידה ל מנהלתויעבירו לשעות לפחות(  00)ההתנדבות 

 .חברתית בדקנט

דו"ח סיכום רפלקטיבי על הסטודנט יכתוב לאחר סיום ההתנדבות,  .0.9.2.6

פי הנחיות ראש היחידה לפעילות -, עלהפעילות ההתנדבותית והקהילתית

 חברתית בדקנט.

חודש מסיום תקופת הפעילות ולכל המאוחר בסוף תקופת יוגש דו"ח ה .0.9.2.0

 .הבחינות של הסמסטר האחרון לפעילות

הוועדה לפעילות ידי -עלדו"ח הסיכום ייבדק, תוך שבועיים מיום הגשתו,  .0.9.2.6

 . חברתית וקהילתית

דיווח למזכירות האקדמית על יועבר  –בדרישות  הדו"ח יעמודבמידה ו .0.9.2.2

תוכר לצורך . ההתנדבות החברתית וקהילתיתהשלמת חובות הפעילות 
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מתום תקופת לכל המאוחר שבועיים  קבלת נקודות זכות אקדמיות

  ולזכות הסטודנט יירשם קורס "פעילות חברתית וקהילתית"., הבחינות

יחליפו נקודות זכות של קורס  חברתית וקהילתיתבעקבות פעילות נקודות הזכות  .0.9.1

. קורס מוחלף יהיה קורס נקודות זכות 2של בהיקף ( שהוא "קורס מוחלף"אחר )

במסגרת הלימודים הכלליים, או קורס בחירה מחלקתי )בהתאם להחלטת כל 

ההרשמה לקורס "פעילות חברתית וקהילתית" תתבצע בתחילת מחלקה(. 

 הסמסטר העוקב לסמסטר שבו הושלמה הפעילות. 

של  ייגבו לאחר דיווח וקהילתית נ"ז שיוכרו בגין מעורבות חברתית 2תשלום על  .0.9.90

 זכירות האקדמית ולמדור שכר לימוד.למ היחידה למעורבות חברתית בדקנט

 
 

  שירות מילואים .4.2

או ימים ברצף  0ימי מילואים בשנת לימודים אחת, מתוכם  90סטודנט אשר שירת  .0.2.9

נקודות  2-יהיה זכאי לרצף(, דרישה ל)ללא  בשנת לימודים אחתימים  29שירת 

  זכות.

לעניין זה, שנה אקדמית תכלול את תקופת הקיץ, רק במידה והסטודנט  .0.2.9.9

 לומד קורס קיץ. 

פעם אחת בלבד במהלך תהיה זכאות לשתי נקודות זכות אקדמיות ה .0.2.9.2

 לתואר ראשון.  םלימודיה

טופס דיווח על לצורך מימוש הזכות לקבלת נקודות זכות יש להגיש  .0.2.9.6

למזכירות המחלקה ולהוסיף את האישור/ים  '(בשירות מילואים )נספח 

 ודש מסיום תקופתרות המילואים. הטופס יוגש תוך חיעל ש הרשמי/ים

   המילואים האחרונה.

סטודנט במסלול עתודה אקדמית או קצין בשירות פעיל הלומד במכללה  .0.2.9.0

 במסגרת קריירה צבאית אינו זכאי להטבה זאת.

ס בשם "פעילות חברתית שתי נקודות הזכות האקדמיות ייחשבו כקור .0.2.9.6

עשה בתקופת ההרשמה לקורסים של יוקהילתית". ההרשמה לקורס ת

 הסמסטר העוקב, לאחר אישור טופס הדיווח על שירות המילואים. 

 ייגבו לאחר דיווח לקורס "מעורבות חברתית וקהילתית"נ"ז  2תשלום על  .0.2.9.0

 .)נספח א'( למזכירות האקדמית ולמדור שכר לימודהמחלקה האקדמית 

 סטודנט ששירת שירות מילואים ארוך יהיה זכאי לזיכוי כספי בגובה של .0.2.9.6

ימי מילואים בשנת לימודים, ולזיכוי  21 -ל 20נ"ז על שירות שבין  0.5

יום ומעלה. לקבלת הזיכוי יש למלא  60נ"ז על שירות של  9כספי בגובה 

ולהעבירו למחלקה  את טופס הדיווח על שירות מילואים ארוך )נספח ה'(

 האקדמית.
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 הגדרת התהליך .4

 פעילות חברתית וקהילתית  .4.1

 
  

פעילות 
אחראי  מועד אחרון לביצוע פעילות מס'

 מסמכים ביצוע

1 

ימלא טופס הסטודנט 
נ"ז של  2בקשה להמיר 

קורס כללי/בחירה בפעילות 
נספח חברתית וקהילתית )

מנהלת היחידה ל יגישו'( וא
 למעורבות חברתית בדקנט. 

הסמסטר  עד שבועיים מתחילת
הראשון של הפעילות החברתית 

)סוף תקופת  והקהילתית
 השינויים(.

בקשה להמיר  הסטודנט
קורס כללי/בחירה 

בקורס "פעילות 
חברתית 

 -וקהילתית"  
 'נספח א

)בתיאום  ראיון אישי 2
היחידה  מנהלתמראש( עם 

מעורבות חברתית בדקנט ל
בחירת הארגון שבו  שםל

תיעשה הפעילות, תכנון סוג 
הפעילות, הגדרה של התוכן, 
שעות הפעילות, ולוח זמנים 

לביצוע הפעילות 
 ההתנדבותית.

עד שבועיים מתחילת הסמסטר 
הראשון של הפעילות החברתית 

)סוף תקופת  והקהילתית
 השינויים(.

טופס תכנון  הסטודנט
והצהרה על 

פעילות חברתית 
נספח - וקהילתית

 'ג

3 
 
 

התנדבות הסטודנט 
בפעילות חברתית 

 .וקהילתית

  הסטודנט שנה מתחילת הפעילות

היחידה  למנהלתדיווחים   4
מעורבות חברתית בדקנט ל

על הפעילות ההתנדבותית, 
במספר מועדים במהלך 

 .תקופת ההתנדבות

 מראש תואמוישמועדים פי -על
בין הסטודנט והאחראית על 

היחידה לפעילות חברתית 
  בדקנט. 

דו"ח מעקב  הסטודנט
פעילות חברתית 

נספח   -וקהילתית 
 'ד

כתיבה והגשה של דו"ח  4
סיכום רפלקטיבי על 

הפעילות ההתנדבותית 
פי הנחיות -, עלוהקהילתית

ראש היחידה לפעילות 
 חברתית בדקנט.

חודש מסיום תקופת הפעילות 
המאוחר בסוף תקופת ולכל 

הבחינות של הסמסטר האחרון 
 .לפעילות

  הסטודנט

הסטודנט יקבל מהארגון  4
שבו התנדב אישור על 

השלמת תכנית ההתנדבות 
ויעבירו שעות לפחות(  00)

היחידה לאחראית 
 .מעורבות חברתית בדקנטל

  הסטודנט עם סיום תקופת ההתנדבות

סיכום בדיקה של דו"ח ה 4
לפעילות  הוועדהידי -על

. במידה חברתית וקהילתית
דיווח על  –ועומד בדרישות 

השלמת חובות הפעילות 
החברתית וקהילתית 

 למזכירות האקדמית. 

שבועיים מיום הגשת דו"ח 
 הסיכום הרפלקטיבי

אחראית 
היחידה 

למעורבות 
חברתית 

 בדקנט

 

אישור הכרה בהתנדבות  4
 כותלצורך קבלת נקודות ז

אקדמיות, ורישום 
דנט לקורס "פעילות הסטו

 .חברתית וקהילתית"

לאחר קבלת דיווח מהיחידה 
למעורבות חברתית, לכל המאוחר 

 שבועיים מתום תקופת הבחינות

מזכירות 
 אקדמית

עדכון גיליון 
הציונים של 

 הסטודנט



 
 

 

 
 91–א– 000–מס' נוהל: דק

 
 
 

 09מהדורה: 
 2091במרץ  21 תאריך: אושרסטאטוס:  דקנט
מעורבות סטודנטים נוהל 

 בפעילות חברתית וקהילתית
 שם הכותב:

 אורנה מילר ר "ד
 0 מתוך 0 עמוד

 

 04-9882016פקס  l 1-700-70-80-05 מידע מרכז l    04-9901911 טל , 2161002 כרמיאל , 51 סנונית רח׳ )   lר”ע( להנדסה האקדמית המכללה בראודה אורט

ORT Braude College l P.O.Box 78, Karmiel l 2161002, Israel l Tel: 972-4-9901911 l Fax: 972-4-9882016 www.braude.ac.il  

 
 שירות מילואים .4.2

 
 
 מדדים .4

מספר הסטודנטים הלוקחים חלק בפעילות חברתית וקהילתית ומבקשים להכיר  .4.1

 בהתנדבות לשם קבלת נקודות זכות.

מידת שביעות הרצון של הסטודנטים ובעלי עניין מן הפעילות החברתית וקהילתית  .4.2

 שבוצעה.

 

 חתימות .4

 

פעילת 
אחראי  מועד אחרון לביצוע הפעילות מס'

 מסמכים ביצוע

יציאה הודעה לדקנט על  1
 למילואים

בהתאם לנוהל   הסטודנט 
 מילואיםבשירות 

  הסטודנט  שירות מילואים 2

תקופת עד חודש מסיום  דיווח על שירות המילואים   3
 המילואים האחרונה

טופס דיווח על  הסטודנט
שירות מילואים 

לשם קבלת נקודות 
 ב' נספח – זכות

אישור הרמ"ח על טופס  4
הדיווח והעברתו למזכירות 

 האקדמית 

מזכירת  תוך שבועיים מיום הדיווח
 המחלקה

טופס דיווח על 
שירות מילואים 

לשם קבלת נקודות 
 'בנספח  -זכות 

המזכירות האקדמית  4
תבדוק את טופס הדיווח 

תעדכן את נקודות החתום, 
קורס "פעילות כ הזכות 

 .חברתית וקהילתית"

שבוע מקבלת הטופס  תוך
 החתום מהמחלקה

מזכירות 
 אקדמית

 
 
  

לזיכוי כספי בגין שירות  4
מילואים ארוך סטודנט 

ימלא את הטופס בנספח ה' 
ויגישו למזכירות המחלקה 

 האקדמית להמשך טיפול.

עד חודש מסיום שירות 
 המילואים

טופס דיווח על  הסטודנט
שירות מילואים 

 נספח ה' –ארוך 
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 'אנספח 

 "וקהילתיתפעילות חברתית נ"ז קורס כללי/בחירה בקורס " 2מיר בקשה לה

 
קורס "פעילות חברתית ב מיר קורס כללי או קורס בחירה מחלקתילהאני החתום מטה מבקש 

, בהתאם לנוהל מעורבות חברתית וקהילתית ובהתחשב במדיניות המחלקה וקהילתית"
 האקדמית באשר לקורסים המותרים להמרה.

 
קורסי הבחירה /או את ואני מצהיר שעדיין לא השלמתי את מכסת הקורסים הכלליים 

 המחלקתיים, כך שהמרה זו אפשרית.
 

 פרטים אישיים:

 שם משפחה ____________  שם פרטי ___________    ת.ז. ___________   

___________כתובת: ____________________________ טלפון  נייד: _____  

     ___________________________________ E-mail 

   
  0, 6, 2, 9_________________________ שנת הלימוד: מחלקה אקדמית: _

(:סמן בעיגולאחד מן הקורסים ) הפעילות החברתית וקהילתית תחליף עבורי  
 

 קורס כללי במסגרת הלימודים הכלליים .9
 

 __________________________________ מחלקתי:  בחירה קורס  .2
 

 )יש לציין את שם הקורס או אשכול קורסים(
 

 
 

הסטודנט: _______________ תאריך: ____________ חתימת  
 

 
 

 הסטודנט יציג את הבקשה למנהלת היחידה למעורבות החברתית בדקנט. 

במהלך שנת לימודים אחת.לפחות שעות  00 ף שליקתהייה בהחברתית הפעילות ה  

רות קה ולמזכיאישור על השלמת הפעילות יועבר ע"י היחידה למעורבות חברתית למזכירות המחל
. פעילותהאקדמית בסוף ה  

 המזכירות האקדמית תבצע רישום של הסטודנט לקורס "פעילות חברתית וקהילתית".

. הרישום לקורס )לאחר השלמת הפעילות(תשלום עבור הקורס כמקובל במכללה ייגבה עם   

 
 
 

_____________________  שם וחתימת מנהלת היחידה למעורבות חברתית  
 

  החתום  ______________ תאריך קבלת הטופס
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  'בנספח 
 

 כותות מילואים לשם קבלת נקודות זטופס דיווח על שיר

 
 תאריך ____________

 
 ודש מסיום תקופת המילואים האחרונהיש להגיש את הטופס תוך ח

 
ולהחלטות  2092בהתאם לחוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח 

 :והנהלת המכללה אקדמייםהוועדה לעניינים 

  ימים  0ימי מילואים בשנת לימודים אחת, מתוכם  90הזכאות תינתן לסטודנט אשר שירת
 רצף(דרישה לימים בשנת לימודים אחת )ללא  29ירת או ש ברצף,

 ו של  פעם אחת במהלך לימודיתינתן  , בעבור התקופה לעיל,נקודות זכות 2-זכאות לה
 .לתואר ראשון הסטודנט

 .שנה אקדמית תכלול את תקופת קורס הקיץ, רק במידה והסטודנט לומד קורס קיץ 

  סטודנט במסלול עתודה אקדמית או קצין בשירת פעיל הלומד במכללה במסגרת קריירה
 טבה זאת.צבאית אינו זכאי לה

 2 פי -)על במקום קורס בחירה מחלקתיאו  ו במקום קורס של לימודים כללייםנ"ז יינתנ
 החלטת כל מחלקה(.

  עד וכולל שנת תש"פ בלבד, אפשר שנקודות הזכות יינתנו במקום קורס שאיננו קורס כללי
 או קורס בחירה מחלקתי, בהתאם להחלטה של ראש המחלקה.

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

 הטופס יוגש למחלקה

 ____________  מחלקה __________ת.ז. _________  הסטודנט ________________אני 

 שירתתי במילואים במהלך שנת הלימודים: ____________

 _________________________  מספר ימים ____________בין התאריכים: 

 בין התאריכים: _________________________  מספר ימים ____________

 בין התאריכים: _________________________  מספר ימים ____________

 בין התאריכים: _________________________  מספר ימים ____________

 _________________________  מספר ימים ____________בין התאריכים: 

 מצ"ב אישור מילואים □

 

להעביר למזכירות האקדמית להמשך  יש)לאחר אישור הבקשה  לשימוש מזכירות המחלקה

 פעילות חברתית וקהילתית. בגיןנ"ז אקדמיות  2 -סטודנט בנא לזכות את ה  :טיפול(

 

 

                   _______________  ____________________ 

 תאריך                                             אישור רמ"ח        
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 ' גנספח 

 )עם נקודות זכות(  על פעילות חברתית וקהילתית טופס תכנון והצהרה

 
 פרטים אישיים:

 שם משפחה ____________  שם פרטי ___________    ת.ז. ______________   

 ____________________________ טלפון  נייד: _______________כתובת: 

 ___________________________________  דוא"ל: 

 0     6     2     9המחלקה האקדמית: _________________ שנת הלימוד )הקף(: 

 

 מקום וסוג הפעילות ההתנדבותית:

 _________________________שם הארגון שבו תתבצע הפעילות ההתנדבותית 

 כתובת הארגון ___________________________

תיאור קצר של הפעילות המתוכננת 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ _________ 

 

 הצהרת הסטודנט:

 מצהיר/ה בזה שכל הפרטים שמסרתי נכונים ומלאים. אני   .9

נ"ז  2בכדי לקבל אחת לימודים שנת שעות פעילות במהלך  00ידוע לי כי עלי לבצע  .2
 אקדמיות וציון עובר.

מאשר כי הפעילות שאבצע נבחרה על ידי מתוך רשימת הפעילויות שהוצעו לי ביחידה אני  .6
וועדה לפעילות פעילות אחרת שאושרה לי ע"י ה למעורבות חברתית של המכללה, או

 חברתית וקהילתית.

ידוע לי כי עלי להגיש בסוף כל חודש למנהלת היחידה למעורבות חברתית בדקנט דו"ח  .0
 תוכן הפעילות שביצעתי במהלך אותו החודש.תיאור של שעות ו

 

 תאריך: ____________       חתימת הסטודנט: _______________

 

עד שבועיים מתחילת תקופת ליחידה למעורבות חברתית בדקנט,  חתוםאת הטופס יש להגיש 
 .ההתנדבות
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 ' דנספח 

 דו"ח מעקב אחר פעילות חברתית וקהילתית )עם נקודות זכות( 

 
 חודש ________שנה ______

 
 

 שם משפחה _________      שם פרטי________  טל. נייד _____________
 

 מקום הפעילות _________________  דוא"ל ________________________
 

 מחלקה _____________ שנת לימוד ____
 

תאריך המפגש ושעות 
 העבודה

 רכז הפעילותחתימת  תוכן 

 
 תאריך

  

 שעות
 

 תאריך
  

 שעות
 

 תאריך
  

 שעות
 

 תאריך
  

 שעות
 

 תאריך
  

 שעות
 

 תאריך
  

 שעות

 
 סה"כ שעות לחודש _____________

 
 _הערות הסטודנט _____________________________________________________

 

 
הערות הרכז במקום ההפעלה 

__________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 ______________שם ומשפחה _______________ טל. הרכז  רכז הפעילות: חתימת 
 

 

 
   209חדר   Bבניין , חברתיתמנהלת היחידה למעורבות  –בכל חודש לאסתר שפרברג  4 -עד להגשת הדו"ח  

  1109160או   0600009622   :קשריצירת טלפונים ל
 eshprber@braude.ac.il במייל את הדו"ח לשלוח אפשר 

  

mailto:eshprber@braude.ac.il
mailto:eshprber@braude.ac.il
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 תאריך ____________
 

 נספח ה'

 טופס דיווח על שירות מילואים ארוך )22 יום ומעלה(

 זיכוי כספילשם קבלת 

 

 יש להגיש את הטופס תוך חודש מסיום תקופת המילואים המאוחרת

 

וקהילתית, סטודנט ששירת שירות מילואים ארוך יהיה זכאי להטבה כספית, פי נוהל מעורבות חברתית -על

 על פי הפירוט שלהלן:

 

  שכ"ל בגובהבכספית במהלך שנה אקדמית )לא בחופשת הקיץ( יזוכה ומעלה יום  02מי שמשרת 

 נ"ז. 2.0

  נ"ז. 1כספית בשכ"ל בגובה יום במהלך השנה האקדמית יזוכה  02מי שמשרת 

  במשך כל התואר. במצטברלכל היותר, נ"ז  0ניתן לקבל זיכוי כספי על 

 .שנה אקדמית תכלול את תקופת קורס הקיץ, רק במידה והסטודנט לומד קורס קיץ 

   סטודנט במסלול עתודה אקדמית או קצין בשירת פעיל הלומד במכללה במסגרת קריירה צבאית

 אינו זכאי להטבה זאת.

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

 הטופס יוגש למחלקה

 

 אני הסטודנט ________________ ת.ז. ____________  מחלקה ___________

 שירתתי במילואים במהלך שנת הלימודים: ____________

_____בין התאריכים: _________________________  מספר ימים _______  

 בין התאריכים: _________________________  מספר ימים ____________

 בין התאריכים: _________________________  מספר ימים ____________

 בין התאריכים: _________________________  מספר ימים ____________

_____בין התאריכים: _________________________  מספר ימים _______  

 
סה"כ מספר ימים ________                                         מצ"ב אישור מילואים□   

 

 
טיפוללהמשך  למדור שכר לימודלאחר אישור הבקשה נא להעביר  :לשימוש מזכירות המחלקה  

 
 

 

 הסטודנט זכאי לזיכוי כספי בגובה ____________  נ"ז.

 

 

 

 

 

 

 

         _______________            ____________________  

 תאריך                                             אישור רמ"ח


