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 .1מטרה:
 .1.1להגדיר תהליך קבלת חונכות לסטודנטים לקויי למידה ו/או עם צרכים מיוחדים/
סטודנט אחר ע"י סטודנטים חונכים.
 .2מסמכים ישימים:
 .2.1פרוטוקולי וועדת ההתאמות של המכללה.
 .2.2אבחונים/מסמכים רפואיים.
 .3הגדרות:
 .3.1סטודנט לקוי למידה (ל"ל) -סטודנט הלומד במכללה ויש לו:
 3.1.1אבחון ממכון מוכר
 3.1.2אבחון בתוקף
 3.1.3תיק פעיל ביחידה לקידום הסטודנט
 .3.2סטודנט עם צרכים מיוחדים -סטודנט הלומד במכללה ויש לו:
 3.2.1מסמכים רפואיים עדכניים המצביעים על בעיה /קושי רפואי
 3.2.2מסמכים רפואיים עדכניים המצביעים על הקושי הרפואי כמשפיע על
התפקוד הלימודי
 3.2.3תיק פעיל ביחידה לקידום הסטודנט
 3.3סטודנט אחר -כל סטודנט הלומד במכללה ואינו עונה על ההגדרות לעיל.
 3.4חונכות -סיוע לימודי שניתן ע"י סטודנט חונך או אנשי סגל הוראה או אנשי
מקצוע.
 3.5סטודנט חונך:
 3.5.1בעל ציון  90ומעלה במקצוע ובקורס הרלוונטי ובעל ממוצע ציונים
כללי של  85ומעלה
 3.5.2במקרים חריגים יתקבלו לחונכות גם סטודנטים שהשיגו ציון מעל
 87במקצוע/קורס בו נדרשת החונכות ו/או על פי המלצת החוג
 3.6מתאמת היחידה לקידום הסטודנט  -אחראית על תיאום פעולות היחידה בין
הגורמים הרלוונטיים.
 3.7רכזת חונכויות  -אחראית על פעולות מציאה והצמדת חונכים לחניכים ומעקב
אחר ביצוע שעות חונכות.
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 .4השיטה:
סטודנט המבקש סיוע לימודי באחד מהמקצועות או הקורסים הנלמדים ו/או הומלץ ע"י
מרצה הקורס לקבלת סיוע ,ו/או מוכר ליחידה לקידום הסטודנט על רקע לקות למידה או
צרכים מיוחדים ,יוכל לקבל סיוע לימודי באמצעות סטודנט אחר או אנשי סגל הוראה
במקצועות השונים כדלהלן:
 4.1.1סטודנט המבקש לקבל סיוע לימודי ,יגיש בקשתו באמצעות טופס
"בקשה לקבלת חונכות" למנהלת היחידה לקידום הסטודנט.
 4.1.2מנהלת היחידה תאשר בגוף הטופס את תחומי הסיוע והיקפם.
 4.1.3במקרים של סטודנטים המומלצים ע"י סגל ההוראה או ראשי החוגים
לקבלת סיוע לימודי באמצעות חונכות ,תהווה פנייתם בסיס מספיק
לבחינת מסגרת הסיוע.
 4.2אישור חונכות
 4.2.1אישורי זכאות לחונכות יינתנו ע"י מנהלת היחידה לקידום הסטודנט.
 4.2.2במקרים בהם נדרשת החלטה מיידית בהיעדרות מנהלת היחידה,
תוכל מתאמת היחידה או רכזת החונכויות לאשר עד שעתיים סיוע
לסטודנט .במקרים של סטודנטים מאובחנים כלקויי למידה
המטופלים ביחידה לקידום הסטודנט יכולה מתאמת היחידה או
רכזת החונכויות לאשר עד  10שעות עד לקבלת האישור המלא
ממנהלת היחידה.
 4.2.3במקרים בהם נעדרת מנהלת יחידה לתקופה העולה על  7ימים,
יהווה דיקאן הסטודנטים גורם מאשר תחומי סיוע והיקף.
 4.2.4אישור חונכות יכלול את תחומי הסיוע והיקפם.
 4.3הצמדות:
לאחר מתן אישור תחומי הסיוע והיקפם ,יועבר הטיפול לרכזת החונכויות.
 4.3.1רכזת חונכויות תדאג ,במידת האפשר ,למצוא חונך העונה על לפחות
אחד מהקריטריונים הבאים:
 .4.3.1.1סטודנט חונך לפי ההגדרה בסעיף 3.5
 4.3.1.2לומד יחד עם מבקש החונכות והומלץ ע"י המרצה
כמתאים לסייע.
 4.3.1.3בעל הכשרה מקצועית רלוונטית לקושי או למקצוע
הנלמד.
 4.3.1.4מרצה או איש סגל הוראה המלמד במכללה.
 4.3.2רכזת חונכויות תיידע את החונך ואת מבקש החונכות על ההצמדה.
 4.3.3רכזת החונכויות תמסור טופס דיווח שעל החונך והנחנך למלא.
 4.3.4רכזת החונכויות תעמוד בקשר עם החונך והנחנך לצרכי מעקב ביצוע
שעות החונכות ,התאמה ויעילות הסיוע.
 4.4דיווח חונכות
 4.4.1בתום תקופת החונכות או לחילופין בתום כל סמסטר ,יגיש החונך טופס
ביצוע חונכות בו מפורטים המפגשים בהם נפגש לצרכי חונכות עם החניך.
 4.4.1טופס זה מהווה דו"ח ביצוע המזכה את החונך במלגה.
 4.4.3על דו"ח הביצוע המוגש להיות חתום על ידי החונך והחניך.
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 4.5היקף החונכות
 4.5.1במידה ונמצא הסטודנט זכאי לסיוע ,יוכל לקבל עד  5שעות סיוע בכל
תחום (מוגבל ל 6-קורסים בסמסטר או לחילופין לסך של  30שעות
בסמסטר בכלל הקורסים בהם נתקבלה העזרה הלימודית).
 4.5.2במידה והסטודנט זקוק לשעות נוספות ,עליו למלא בקשה לתוספת שעות
חונכות.
 4.5.3במקרים בהם מאשרת מנהלת היחידה שעות חונכות נוספות ,יגבה
תשלום סמלי בסך  ₪ 5על כל שעת חונכות נוספת מהסטודנט.
 4.5.4סטודנט מבקש הסיוע יחתום על התחייבות להעברת תשלום בגין שעות
הסיוע הנוספות שאושרו לו.
 4.5.5דרישת התשלום תועבר לחיוב כרטיס הסטודנט לאחר הגשת דיווח ביצוע
שעות ע"י רכזת חונכויות.
5

אחריות:
.5.1

 .6נספחים:
.6.1
.6.2

אחריות לקיום נוהל זה חלה על מנהלת היחידה לקידום הסטודנט
בדיקנאט.
טופס בקשה לקבלת חונכות.
טופס דיווח שעות חונכות.
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בתוקף מתאריך:
מאשר הנוהל:
רמת שליטה בשפה העברית (סמן בעיגול):
קריאה  :טוב מאוד/טוב/בינוני/חלש
כתיבה  :טוב מאוד/טוב/בינוני/חלש
דיבור  :טוב מאוד/טוב/בינוני/חלש

כתוב במילים שלך מדוע הינך מעוניין לקבל חונכות (התייחס לרקע כלכלי ,מצב בריאותי  ,קושי לימודי
מסוים)________________________________________________:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________
קורסים בהם אני מבקש חונכות (יש לציין את שם הקורס במדויק):
(במידה ואתה זקוק לעזרה באנגלית נא ציין את הרמה בה אתה לומד)
שם הקורס

הערות

שם המרצה

חתימת החניך _____________________

מאושר __________________

שם התוכנית (הקרן) ________________________________
חתימת המאשר__________________________________________

____________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________
________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

פרטי ______________________ ____________________ שם משפחה__________________________________________________________

_____________________חוג לימוד ____________________________________ :שנת לימודים :א  /ב  /ג /ד
חתימת מבצע ההצמדה ____________________________________תאריך ההצמדה__________________________________________

בקשה לקבלת חונכות
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שם משפחה ___________ :שם פרטי ____________ :מ .זהות____________ :
מין :זכר  /נקבה

גיל:

כתובת מלאה_____________________ :

______

טלפון __________ :נייד _______________ :דוא"ל__________@__________:
חוג _______________ :שנת לימודים :א  /ב  /ג  /ד
האם עשית אבחון בעבר?

לא  /כן

האם את/ה מקבל חונכות במסגרת הרחבת הנגישות/קרנות אחרות-
ציין את שם הקרן________________
אני מעדיף:

חונך  /חונכת  /לא משנה

חשוב לי /לא חשוב לי שהחונך יהיה מהמגזר היהודי/ערבי
האם הוצמד לך חונך בשנים קודמות?
שם החונך

לא  /כן (במידה וכן מלא את הטבלה)

מקצוע לימוד

האם החניכה סייעה לך?
ציין במה

במידת האפשר אני מעוניין להמשיך  /לא להמשיך עם אותו חונך מפני ש:
___________________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________________

רמת שליטה בשפה העברית (סמן בעיגול):
קריאה  :טוב מאוד/טוב/בינוני/חלש
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בתוקף מתאריך:
מאשר הנוהל:
כתיבה  :טוב מאוד/טוב/בינוני/חלש
דיבור  :טוב מאוד/טוב/בינוני/חלש

כתוב במילים שלך מדוע הינך מעוניין לקבל חונכות (התייחס לרקע כלכלי ,מצב בריאותי  ,קושי לימודי
מסוים)________________________________________________:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________
קורסים בהם אני מבקש חונכות (יש לציין את שם הקורס במדויק):
(במידה ואתה זקוק לעזרה באנגלית נא ציין את הרמה בה אתה לומד)
שם הקורס

שם המרצה

הערות

חתימת החניך _____________________

עות מאושר __________________

שם התוכנית (הקרן) ________________________________
חתימת המאשר__________________________________________

_____________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

שם פרטי ______________________ ____________________ שם משפחה__________________________________________________________

______________________________חוג לימוד ____________________________________ :שנת לימודים :א  /ב  /ג /ד
חתימת מבצע ההצמדה ____________________________________תאריך ההצמדה__________________________________________
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