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תרומה לקהילה
להלן סיכום החובות בנוגע ל"תרומה לקהילה" לסטודנטיות הסדירות בתכנית ה: B.Ed.

א .חובת תרומה לקהילה יכולה להתבצע בעמותה שמאושרת לכך ע"י דיקנית
הסטודנטיות ד"ר אסתר גואטה (ראו להלן בנספח מס'  .)1או בעמותה או ארגון
מוכרים שיאושרו ע"י הדיקנית.
ב .התרומה היא בהיקף  28שעות בודדות לפחות.

ג .ניתן לעשות זאת בפר"ח או בסחל"ב ,על פי ההיקפים הנדרשים שם ותמורת המלגות
שהם נותנים ,ובתנאי שזה יהיה לפחות  28שעות.
ד .סטודנטית שאינה מקבלת מלגה עבור התרומה תוכל לקבל  1נק"ז בתמורה 1 -ש"ש
מחובת בית מדרש.

ה .בתיאום עם הדיקנית ניתן לקיים חובה זו תמורת מלגות שהמכללה מציעה ,במקרה
כזה לא ינתן נק"ז.
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נספח מס' 1
רשימת ארגונים ועמותות לביצוע ההתנדבות
שם המועצה

שם הארגון

איש קשר

מס' פלאפון

בני – שמעון

בית – הקשיש

מיכל

053/3246925

חוף – אשקלון

בית הקשיש

איריס

050-6976451

נהורה

מרכז יום ,
מועדני קשישים
מרכז יום לקשיש

מלכה לוי

052-3963674

קוינה

הערות

050-7404755

מרחבים
שדות נגב

יד לבנים ,בית
הקשיש.

כל אזור דרום

עזר מציון

מוריה נגר

08-9938943
052-7370140

ליזי פרץ

08-9932227
054-4519200

ניתן לתנדב
במגוון תחומים

רשימת ערים
שם העיר

שם הארגון

איש הקשר

מס' פלאפון

נתיבות

קרן לידידות

מורן

050-2080320

מרכז יום לקשיש זהבית

אופקים
שדרות

050-2255604

גירטריה

זאב

050-8227339

מועדון אקי"ס

לימור

054-2013344

מועדון מופ"ת

מרי

052-3355487

ציפי

052-8376211

מנהלת מיטב
יחדיו
אליסה
מרכז סעודי גן-
טפולי חנ"מ
מרכז יום לקשיש איילה רכזת
הרווחה
עוזרי

הערות

054-5656861
050-5737837
052-4653798
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דיווח על שעות ההתנדבות יש למלא את הפרטים המופיעים בנספח מס' 2בסיום ביצוע
ההתנדבות יש להחתים את המנהל/ת וחותמת הארגון /עמותה.

נספח מס' 2

שם הסטודנטית________________________ :
ת"ז_____________________________ :
שם הארגון /עמותה בו מבוצעת ההתנדבות ___________________________________
שם מנהל/ת הארגון /עמותה_____________________________________________
מס' טלפון של המנהל/ת להתקשרות_______________________________________

תאריך

שעות ההתנדבות

מהות ההתנדבות

______________________________
חתימה וחותמת המנהל/ת
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