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 לימודים כלליים
 ניתן לראות את מועדי הקורסים בידיעון הממוחשב באתר האינטרנט של המרכז הבינתחומי

 
 לבחירה קורס שפה אחד. : )קורסים שנתיים(שפות

מספר 

 הקורס

סה"כ נקודות  מקצוע הלימוד

 זכות

מטלה סופית   

 בקורס

        
  שפה איטלקית למתחילים 906

 מלוני אדריאנהד"ר 

 בחינה     2

        
 שפה ספרדית למתחילים 609

 לאל קסטרו  קרולינהגב' 

 בחינה     2

        
 שפה צרפתית למתחילים 486

 גב' רקל אביטבול

 בחינה     2

        
        

  :לתשומת לבכם 

 שעות סמסטריאליות. 3נ"ז גם אם בפועל הקורס נלמד במשך  2 -מזכה ב השנייכל קורס בשפה זרה 

 

 (,איטלקיתת, ספרדית, סיניאמם אינה השפה הנלמדת )צרפתית,  מיועד רק לסטודנטים ששפת. 

 .. הקורס יועבר בשפה האנגליתקורס משותף לסטודנטים ממסלולים ישראלים ובינלאומיים ▪

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 תשפ"א
 

 

2 

 

 מחשבה חברתיתאשכול 

      

      

      

6151 

 

 אדריכלות וחברה

 ד"ר צפריר פיינהולץ

 בחינה    *2

      

6248 

 

 סדנת אלתור

 נוי ליאורד"ר 

 

 בחינה    *2

6237 

 

 

 מניטשה לפרויד

 ארביב מרינהד"ר 

 

 בחינה   *2

 

 

6203 

 

 

 סיפורה של האד' הישראלית-אדריכלות וציונות

 פיינהולץד"ר צפריר 

 עבודה   **2

 

 

 פילוסופיה של החינוך:למה צריך בית ספר? 6741

 איתי שנירד"ר 

 

 בחינה    **2

      

   המשפט לפי סיינפלד 6704

 בר ניב משהפרופ' 
 בחינה   **2

      

 להיות חופשי: תפישות מתחרות של חירות 3232
 ד"ר רוטלוי אורי

 בחינה   **2

      

 בעולם משתנהוירוסים  3233
 ד"ר חן זומר

 בחינה   **2

      

 מבוא למחשבה ביקורתית 6152
 ד"ר איתי שניר

 בחינה   *2

 
 

 אמנות, מוסיקה, ספרות
  

 

    

 המוסיקה  של יוהן סבסטיאן באך 6163

 מיכאל שני מר 

 

 בחינה   *2

 מבוא לתרבות הרנסנס 6744

 לבוב פלביהגב' 

 

 בחינה   **2

 תרבויות צעירים במבט ורקונ'רול? סקס סמים  6723

 עודדהיילברונר פרופ' 

 

 עבודה   *2

 .אמנות השיר משוברט ועד הדג נחש 6244

 ד"ר לשמן אורי

 בחינה   *2
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  שוויון-שווים ושווים יותר: בעד ונגד אי 6716

 איתי שנירד"ר 

 

 בחינה   *2

 אומנות ופוליטיקה 6249

 ד"ר איתי שניר

 בחינה   *2

      

 מיניות, כח ושגעון:הגותו של מישל פוקו 6677

 היילברורנר עודדפרופ' 

 תמסכמבודה ע   *2

 
 היסטוריה ופילוסופיה של המדע

      

 יסודות הפיסיקה המודרנית 550

 מר עמי שטיינר

 בחינה                        *2

      

 מבוא לביולוגיה תאית ומולקולרית 6161

 גנות  אסףד"ר 

 בחינה                       *2

      

      

  המכונה המופלאה -מבוא לגוף האדם  6720

 אסף גנותד"ר 

 

 בחינה                        **2

      

 

 יהדות/ישראל
 

 ¤  ערבי דיאלוג יהודי 2672

 גב' לירון טל

 עבאס וסיםמר 

 עבודה                      **2

      

, 70 -הישראלי מראשיתו ועד שנות ההשיר  6217

 בראיה היסטורית, חברתית ותרבותית

 לשמן אוריד"ר 

 

 בחינה                      *2

עד תחילת המאה  70השיר הישראלי החדש משנות ה 6218

 , בראיה היסטורית, חברתית ותרבותית21ה

 לשמן אוריד"ר 

 

 בחינה                      **2

 עם חדש, תרבות חדשה -צפרירים ביאליק:  6176

 שמיר זיוהפרופ' 

 

 עבודה                      **2

      

 נאציזם ומדעי החברה 6732

 היילברונר עודדפרופ' 

 עבודה                      *2
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 , אישור המרצה ובמינימום נרשמים.  lirontal95@gmail.comהרישום לקורס מותנה בשליחת קורות חיים למייל  ¤
 , אישור המרצה ובמינימום נרשמים.orileshman@gmail.comהרישום לקורס מותנה בשליחת קורות חיים למייל   ¤

 הרישום מתבצע ע"י מנהל הסטודנטים.      
 

 

 
 לתלמידי בית ספר למשפטים. הקורס אינו מיועד 

 

 

 הקורסים יתקיימו בסמסטר א' וסמסטר ב'. -קורסים מקוונים

      

 21-אתגרי המאה ה 6746

 ניאל לוי,פרופ' יואב יאיר, ד"ר ד

 ד"ר אורן צוקרמן, ד"ר שביט מטיאס

 

 2* 

** 

 עבודה                      

  

 

    

 היהודיתיסודות ההגות -עמיות יהודית 6747

 נעם הופמן מר 

2* 

** 

 עבודה                      

      

 עולמות עירוניים 2425

 ד"ר נתן מרום

 

2* 

** 

 עבודה                      

 יצירתיות שיטתית 6254

 גולדנברג  יעקב פרופ' 

 

2** 

 

 עבודה                      

 21מערכות מזון במאה ה 6253

 מרקוס לוטן קרני  ד"ר 

 

 

 

 

 

2* 

** 

 עבודה                      

 

 

 

 
     מקצוע הנלמד בסמסטר א'. *

     מקצוע הנלמד בסמסטר ב'. **
      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lirontal95@gmail.com
mailto:orileshman@gmail.com
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 קורסי בחירה בינתחומיים
 לימודים כלליים(מה)שאינם 
מספר 

 הקורס

סה"כ  מקצוע הלימוד

 נקודות זכות

מטלה סופית   דרישות קדם

 בקורס

      

6781 רדיו בעידן דיגיטלי 

 משולם אבימר 

 

 

 פרוייקט   *2

6781 רדיו בעידן דיגיטלי 

 וילנסקי ירוןמר 

 

 פרוייקט   **2

      

      

 קורס דיבייט 6689

 מר זכאי אורי

 

 

 מבחן   *2

 

   5345        

 

 CO-OP Startup Experience                                        

 

 

 

3* 

3** 

 

 

 ראיון קבלה

 

 

 

 

 עבודה

 

 

 שנתי •ממשלת הצללים 24232

 

 

 עבודה ראיון קבלה

                    
     מקצוע הנלמד בסמסטר א'. *

     מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.      **

 

לקורסים אלה הרישום בנוסף, סטודנט רשאי לבחור קורסי בחירה מכלל הקורסים המוצעים בקמפוס בכפוף למקום פנוי ועמידה בתנאי קדם. 

 יעשה בשבוע השני של תקופת השינויים בתחילת הסמסטר.

 

 

 הקורס אינו מיועד לסטודנטים מביה"ס לתקשורת 

 

 

 הצללים ממשלת 
ממשלת הצללים״, בהובלת בית ספר לאודר לממשל, מורכבת מסטודנטים ובוגרים נבחרים מתכניות "

הלימודים לתואר ראשון ושני מכלל בתי הספר. במסגרת בתכנית הוקמו משרדי ממשלה מקבילים 
סטודנטים ובוגרים בניהול  10-5לאלה הפועלים בממשלת ישראל, כאשר כל משרד יורכב מצוות של 

ל עוזר הוראה, יועץ אקדמי ויועץ מקצועי )שר או חבר כנסת לשעבר(. משתתפי התכנית ופיקוח ש
יבצעו מעקב שוטף אחר פעילות הממשלה ומשרדי הממשלה השונים, וכך ילמדו ויכירו מקרוב 
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תהליכים, דילמות ומגבלות בתהליכי העבודה של הממשלה, יתנסו בעבודת מטה ובתהליכי קבלת 
מובנה בין שיקולים מדיניים, סקטוריאליים, פוליטיים, תקציביים, החלטות במסגרת המתח ה

חברתיים ואחרים. הסטודנטים המשתתפים ב"ממשלת צללים" יפרסמו ניירות עמדה תקופתיים 
שמטרתם הצגת עמדת הצוות על פעילותו השוטפת של המשרד הממשלתי המקביל. בנוסף, יקדם 

ת חוק בתחום עיסוקו של המשרד. התוצרים יועברו הצוות במהלך השנה רפורמה אחת לפחות או הצע
 לשר ולהנהלת המשרדים הרלוונטיים.

נ"ז ומותנית בראיון אישי.פרטים נוספים ניתן למצוא באתר ביה"ס וכן  2השתתפות בתכנית תקנה 
 e@idc.ac.ilwsteviניתן לפנות למר סטיבי ויינברג, רכז התכנית במייל: 

 
 

 
 מועדי בחינות 

 מועדי הבחינות מפורסמים באתר האינטרנט של המרכז הבינתחומי הרצליה 

 "חיפוש בחינות לפי מסלול"  "ידיעון ותקנונים"  תחת לשונית "שירות לסטודנט" 

 או "חיפוש בחינות לפי קורסים כליים ובתי ספר". 

 לוח בחינות אישי מפורסם בתחנת המידע לסטודנט. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:wstevie@idc.ac.il
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 פעילויות קהילתיות 
נ"ז עבור פעילות התנדבותית לתועלת הקהילה או  2במסגרת קורסי בחירה בינתחומיים, יוענקו 

  במרכז הבינתחומי הרצליה שמסגרתה והיקפה יאושרו בפורום דיקנים. 

פעילויות קהילתיות מוענקות פעם אחת בלבד במהלך התואר. אין אפשרות  נקודות זכות תמורת
"לצבור" נקודות זכות על פעילויות קהילתיות שונות במסגרת הלימודים. חריג לסעיף זה הינן 

 פעילויות היחידה לספורט והכרה בשירות מילואים.

 לתואר מוכרים: יש תכניות לימוד שקורסים אלו לא שימו לב

 הקהילתיות  אינן  חלק  מהיחידה  ללימודים  כללייםהפעילויות  
להלן הפעילויות המוצעות. הסבר מפורט יותר תוכלו למצוא בתיאור הקורס בידיעון הממוחשב תחת 

 ידיעון. ←קישורים מהירים 

 

 פעילויות חברתיות קהילתיות:

מס' 

 קורס

 שם הפעילות 

6751 space IL-  הישראלית הראשונה על הירח במסגרת התחרות העמותה פועלת להנחתת החללית

: מרוץ מודרני להנחתת חללית בלתי מאויישת על הירח. באמצעות  Google Lunar XPRIZEהבינלאומית

פרוייקט החללית, פועלת העמותה ליצירת "אפקט אפולו" ישראלי: לעורר השראה בקרב הדור הבא של 

הנוער לבחור בלימודי מדעים, הנדסה, טכנולוגיה  את בנות ובני עודדהמדענים והמהנדסים בישראל ול

ומתמטיקה. הסטודנטים שמעוניינים לקחת חלק במשימה, יוכשרו להצטרף לצוות המרצים בקהילה של 

חטיבת החינוך. לאחר ההכשרה הקצרה, ישובצו להרצאות בבתי הספר השונים בהרצליה, בהם ישוחחו 

ות, חלל, מדע וטכנולוגיה במסגרת הפצת סיפורה של עם התלמידים על יזמות, יצירתיות, הגשמת מטר

 החללית הישראלית הראשונה. 

 

דור שלישי לגיל השלישי הוא פרויקט חדש וייחודי הנוצר ע"י סטודנטים במרכז  -דור שלישי לגיל השלישי  6009

בפרויקט הבינתחומי ומטרתו הנגשת הטכנולוגיה לאוכלוסיית הגיל השלישי. סטודנטים הלוקחים חלק 

מלווים קשיש למהלך שנה שלמה כאשר במהלכה הם חונכים אותו על תוכנות מחשב ואתרים שימושיים 

כגון: סקייפ, פייסבוק, הזמנת תור לרופא, לבנק ועוד. ההתנדבות תתקיים בשלושה בתי אבות בהרצליה, 

שעה וחצי.  בנוסף, כאשר כל סטודנט יוצמד לקשיש וילווה אותו למשך השנה האקדמית אחת לשבוע למשך 

 ימי התנדבויות מרוכזים. 2יתקיימו 

 

מצבי סיכון בערים נתניה מרכזים לחינוך וספורט אתגרי לנערים ב - פרויקט דרך האתגר ודרך הגלים 6065

באמצעות פעילויות  המרכזים פועלים לצמצום פערים לימודיים וחיזוק משאבים אישיותיים והרצליה.

אהבה בו מקבל הנער  חמישה ימים בשבוע באווירה של בית חם. בית המספק המרכז פועלאתגר וגלישה. 

 .10-17המרכזים מחנכים נערים בגילאי  תמיכה ולווי.

 

 

סיוע לאזרח תוך כדי רכישת פרקטיקה יישומית. במסגרת  - בתי המשפט )סטודנטים למשפטים בלבד( 6070

ן הם יעניקו סיוע לציבור לא מיוצג, שלו אין הפעילות הסטודנטים יאיישו עמדות שירות בבתי המשפט בה
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נ"ז יוענקו במסגרת קורסים בינתחומיים בלבד ולא יהוו   2 .את הכלים להתמודד אל מול מערכת המשפט

 חלף לקורס בחירה משפטי.

אקונומי נמוך המתקשים -מטרת עמותת 'פוש' לתת סיוע בלימודים לתלמידים מרקע סוציו -עמותת פו"ש  6096

בלימודים ואינם יכולים לממן עזרה פרטית. מטרת העמותה להעלות את רמת הידע של התלמידים, את 

 המוטיבציה שלהם והביטחון העצמי תוך מתן דוגמה אישית והקניית ערכים אישיים וחברתיים.

 

המרכז לנגישות וטיפוח כישורי למידה נועד לסייע לסטודנטים  - לנגישות לטיפוח כישורי למידה המרכז 6142

לשפר את כישורי הלמידה שלהם. המרכז הוקם בזכות תרומות ייעודיות לנושא שיפור היכולות הלימודיות 

השירות  .של סטודנטים הסובלים מליקויי למידה, זאת באמצעות פגישות אישיות או סדנאות קבוצתיות

מיועד לסטודנטים שהוכרו על ידי הדיקן לענייני סטודנטים כלקויי למידה והמקבלים תנאי בחינה 

 .מותאמים

 

המרכז יעמוד לרשות כל הסטודנטים הזקוקים לעזרה בתחומים הבאים: פיתוח  -מרכז כתיבה באנגלית  6673

כתיבת ביבליוגרפיה ומראי מקום לפי רעיונות, כתיבת ראשי פרקים, הבנייה של מאמרים, עריכה עצמית, 

 סטודנטים אשר יתקבלו לפעילות במרכז יוכשרו לשמש כחונכים לסטודנטים.  קריטריונים אקדמיים.

 

 

6737 

 

 

פרויקט ייחודי במסגרתו מתאפשר לסטודנטים לפעול באחת מתוך  - סטודנטים למען ילדי הרצליה

טיפול אליהם מגיעים ילדים בסיכון בגילאי גן עד יסודי, שמונה מועדוניות בעיר הרצליה. מדובר במרכזי 

לאחר שעות הלימודים על מנת לקבל ארוחה חמה, סיוע בלימודים ותמיכה רגשית. לכל מועדונית צוות 

קבוע ומאפיינים ייחודיים משלה, כאשר הסטודנטים מוזמנים להשתלב בהן במגוון רחב של פעילויות 

  בשיעורי בית, משחקים והענקת חום לילדים. הפגתיות לטובת הילדים בהן סיוע

 

  

חניכה לסטודנטים בשנתם הראשונה בתכנית קרן אור במדעי המחשב. מדובר בשעתיים  -חונכות בקרן אור 6739

חניכה בשבוע שלהן מרכיב אקדמי )עזרה בהתמודדות עם החומר בקורסים מבוא למדעי המחשב, 

נתונים ואנגלית(, ומרכיב חברתי )אפשר לצאת יחד בערב,  לינארית, מתמטיקה בדידה, לוגיקה, מבני

לעסוק בספורט יחד וכדומה(. מסגרת הזמנים גמישה ובלבד שיתקיימו פגישות סדירות מדי שבוע במהלך 

 . ( עם רכזי התוכנית להכשרה, בקרה ומשוב2-4כל סמסטר. בנוסף יתקיימו פגישות ספורות )

 

 להעצים קהילה, לחולל שינוי.להעניק לילד,  - לב אוהב 6789

לבבות שמה למטרה לשפר את איכות חייהם של ילדים בעזרת פעילויות מרמת הפרט ועד  100תכנית 

בהרצליה, למגוון תכניות המיועדות לילדי -השכונה. אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו ל'לב יד התשעה' 

 מוק לילדים ולמשפחות.אנו פועלים באווירה חמה ומתוך חיבור ע הגיל הרך בשכונה.

 ולפי כישורים וציפיות אישיות.  אנו משתדלים להתאים את התפקידים בפרויקטים שלנו לפי גמישות בשעות
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מכינת מגדלור, ע"ש ברק ועמיחי איטקיס ז"ל, הינה מכינה  -מכינה קדם צבאית "מגדלור" לנוער בסיכון 6765

 ידי בוגרי המרכז הבינתחומי וממוקמת בשכנות למכללה. -קדם צבאית אשר הוקמה על

המכינה שמה לה למטרה את צמצום הפערים בחברה הישראלית על ידי חיזוק והגברת תחושת השייכות 

  של חניכיה למדינת ישראל ולחברה הישראלית.

מגדלור מיישמת טכניקה חדשנית וייחודית של שימוש בים ככלי חינוכי מרכזי, שמה למטרה לפתח  מכינת

כל זאת תוך ליווי צמוד וקבוע לאורך כל הדרך עד  - מנהיגות, כישורי חיים ופיתוח מסוגלות בקרב חניכיה

 ליציאה לדרך עצמאית.

יכים וילוו אותם לאורך הדרך הסטודנטים המתנדבים במכינת מגדלור יהוו כ"אחים גדולים" לחנ

 הראשונה. זוהי הזדמנות לקחת חלק בפרויקט חינוכי מדהים. םהחלוצית בשנתנ

 

6763 ESRA-  שנים ומטרתה לסייע לאוכלוסיות  38נמנית בין העמותות הגדולות בארץ לדוברי אנגלית מזה

 חלשות ולעולים חדשים להתערות בחברה הישראלית.

 פרויקטים ברחבי הארץ. 31מתנדבים ומפעילה  800 -העמותה מונה כיום כ

 פעילות התנדבותית באנגלית בהרצליה:

" בו נפגשים לשעה קלה )במקומות שונים בעיר( עם קשישים ו/או עולים -Befriendingפרויקט "היה חבר 

 דוברי אנגלית, משוחחים עימם, מהווים אוזן קשבת ועוזרים בלימוד בסיסי של יישומי מחשב וסמארטפון

 או כל צורך אחר.

פרויקט "שעת ייעוץ" בו סטודנטים למשפטים נפגשים במשך שעתיים בשבוע )במשרדנו בהרצליה( 

 ומסייעים במתן יעוץ משפטי, בירוקרטי, מילוי טפסים למתקשים ועוד.

 .הפרויקטים מיועדים למתנדבים דוברי אנגלית ברמת שפת אם או ברמה גבוהה

 

ציונות מנהיגות חינוך )ע"ר( היא עמותה שמטרתה ליצור חברה אכפתית, מעורבת, תורמת  -עמותת צמ"ח 6768

 ופקוחת עיניים. 

אנו מכשירים סטודנטים היוצאים לחטיבות ביניים ומעבירים שיעור שבועי כחלק ממערך מפגשים 

דרך  - תבמסגרתם נערכים דיונים בסוגיות בוערות בחברה הישראלית ובקרב בני הנוער בפרט, וכל זא

 שימוש בטכנולוגיה. 

סקרנות ומודעות ולהנגיש להם  הסטודנטים יוכלו לתת לבני הנוער את היכולת לפתח חשיבה ביקורתית,

הסטודנטים הינם חלק   להם בהתמודדות בחברה המציגה בפניהם שפע אדיר של בחירות. כלים שיסייעו

 מרתקות מאנשי יזמות וחינוך. מקהל היעד של צמ"ח ויזכו לתכני העשרה ייחודיים והרצאות 

כחלק מהתהליך התלמידים יצרו פרויקט התנדבותי על מנת לחבר אותם למציאות סביבם ולתופעות 

 שיתכן ולא היו חשופים אליהן בעבר.

 המערכים שלנו: נוכחות פעילה וסקרנות, שייכות , מעורבות, חשיבה עצמאית והחופש להיות אני.

 

  

6791 
 

אוכלוסיית האסירים המשוחררים היא אוכלוסייה רגישה אשר זקוקה לסיוע על מנת  -בחזרה לחברה 

 להצליח להשתקם ולהשתלב בחזרה בחברה. 
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אסירים משוחררים במקומות עבודה, יעבדו מול  בשילוב סטודנטים הלוקחים חלק בפרויקט יסייעו

ך יקדמו רציונל חברתי החברות המובילות במשק הישראלי, ילוו אסירים בתהליך השחרור המורכב וכ

  שמטרתו הורדת הפשיעה החוזרת.

כחלק מכך, הסטודנטים יובילו לחסכון אדיר לקופת המדינה ויקדמו שינויי מדיניות מול המחוקק והרשויות 

 השונות.

בנוסף להתנדבות השבועית, הסטודנטים יערכו יריד תעסוקה )ראשון מסוגו בעולם( לטובת השמה של 

 כן יערכו סדנאות בבתי הסוהר השונים בארץ.אסירים משוחררים, ו

 
6792 

 

 איך גורמים לשינוי חברתי אמיתי? פשוט צריך ליצור ולחיות אותו! -שבט אחים 

"שבט אחים" היא תכנית המנהיגות של ארגון "גשר" המיועדת לסטודנטיות ולסטודנטים סקרנים, 

חברתית -בעלי אוריינטציה כלכלית שמבינים את החשיבות וההכרח בחיים המשותפים במדינת ישראל,

  ורצון אמיתי לגרום לשינוי ביחסים שבין המגזרים בישראל.

קוסמוס" של שותפות בין מגזרית ובמהלכה תתחברו לסטודנטיות וסטודנטים  -התכנית יוצרת "מיקרו

דות חרדים ותעבדו ביחד על פרוייקטים משותפים, תלמדו יחד סוגיות מדיניות ותהליכים הנוגעים לאח

)בכלכלה, באקדמיה, בתקשורת, בפוליטיקה ועוד(, תשמעו הרצאות ממיטב האנשים בתחום ולבסוף, 

 תעבירו את זה הלאה ותפגשו את הקהילה ובני נוער כשאתם מהווים עבורם "דוגמא חיה" לשותפות.

המשותף  רוצים להבין לעומק את האינטרס צריך פשוט לעשות את זה! אם אתם - בשביל לחיות ולעבוד יחד

 "שבט אחים" זה המקום בשבילכם! - בחיים יחד, וגם לחוות אותו

 

 
6705 

 

 יחידים. לפעמונים, הינו ארגון התנדבותי, מורה דרך להתנהלות ואחריות כלכלית למשפחות ו -פעמונים 

 הארגון מסייע למשפחות השרויות במשבר כלכלי לעלות על דרך המלך, ומקנה להם כלים להתנהלות כלכלית

 נכונה. בנוסף, לארגון פעילויות בתחומים רבים נוספים.

בסניף הארגון במרכז הבינתחומי קיימות שתי אפשרויות התנדבות, האחת, ליווי משפחה בצמדים במשך 

שנת הלימודים. הסטודנטים מלווים משפחות המצויות בחוסר איזון כלכלי ובחובות. הסטודנטים עוברים 

ללת מומחים בתחומים רלוונטיים. סוצמוד של ראש צוות, ועומדת לרשותם הכשרה מקיפה, מקבלים ליווי 

 זאת במטרה להוביל את המשפחה לשינוי כלכלי.

השנייה, תכנית תכלס, בה סטודנטים מעבירים תכנים והדרכות לנוער בסיכון אשר מקנים להם כלים 

 להתנהלות כלכלית נכונה, המדריכים מקבלים הכשרה מלאה מהארגון.

 *ההתנדבות בארגון מקנה נ״ז החל משנת ההתנדבות השנייה בארגון*

 
6752    

 

מיזם חברתי ייחודי העוסק באיחוי השסעים בחברה הישראלית. המיזם מקדם  -שאג"י )שבט אחים גם יחד(

יצירת שיח פתוח וסובלני ע"י לימוד הדדי, הפרכת סטיגמות ודעות קדומות והיחשפות לאוכלוסיות השונות 

 !ולהשפיע –בחברה. כאן תוכלו לגעת בנקודות הרגישות ביותר של החברה הישראלית 

 :שאג"י פתוח בפני נשים וגברים כאחד ומורכב משני ענפים בהם אפשר להשתלב

ללמוד ערבית מדוברת!  –בואו להשפיע על יחסי היהודים והערבים בישראל ועל הדרך : ערבים-מפגשי יהודים

י"ב במקצועות -ישראלים בכיתות י'-גש מסייעים הסטודנטים לתלמידי תיכון ערביםבחלקו הראשון של כל מפ

מתמטיקה, אנגלית או הבעה עברית, ובחלקו השני של המפגש תלמידי התיכון מלמדים את הסטודנטים ערבית 

ם מדוברת בליווי מורים לערבית ובעזרת ספר לימוד המאושר על ידי משרד החינוך. כמו כן, המפגשים כוללי

 .אירועי שיא מיוחדים הכוללים פעילויות גיבוש, הכרת התרבויות השונות, מאכלים מסורתיים, סיורים ועוד

בואו להכיר את האחר, לשים את כל הקלפים על השולחן ולשוחח עם צעירים וצעירות : חרדים-מפגשי חילונים

הישראלית, בנושאי דת ומדינה, מהמגזר החרדי על הנקודות הבוערות, הרגישות והכואבות ביותר של החברה 

יהדות ודמוקרטיה. במפגשים מתקיים שיח פתוח ובלתי אמצעי בקבוצות מעורבות, כאשר כל מפגש עוסק 
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בסוגיה שונה. לקראת סיום השנה מנסחים יחד המשתתפים מסמך הבנות בנושאים אלו, שמוגש לבית הנשיא. 

רתקות, סיורים מודרכים, מעגלי שיח מעורבים המפגשים כוללים מנחים חילונים וחרדים, הרצאות חוץ מ

 .ועוד
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הינו ארגון בינלאומי המספק פעילות ספורטיבית עבור אנשים/ילדים עם מגבלה  - ספיישל אולימפיקס

קוגניטיבית התפתחותית. הספורטאים מוכיחים לנו ולעצמם שכל אדם יכול להצליח אם רק ניתן לו את 

אנו מאמינים שחברה מוסרית וצודקת צריכה להגדיל את שילובם בקהילה ואת  הזדמנות השווה.ההכלים ו

 .ביכולותיהם וזכויותיהם ההכרה

ייחודי בו תלוו את ספורטאי ספיישל אולימפיקס בדרך להיות  שותפים בפרויקט אנחנו צריכים אתכם

בה שילוב של אנשים עם וללא מגבלה,  -מתוכנית היוניפידכחלק   מנהיגי הארגון. אנו רואים פעילות זו

לסטודנטים יש את הכוח להכווין ולהעצים ספורטאי עם מגבלה ולאפשר לו למצות את יכולותיו. כחלק 

מהתהליך הסטודנטים יבנו יחד עם הספורטאים הרצאה שבאמצעותה יוכלו להסיר מחיצות חברתיות 

 ולהוכיח שלכל אחד היכולת להוביל שינוי.
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עמותת חתני נובל הוקמה על ידי ששה חתני פרס נובל במטרה להגביר " עמותת חתני נובל למצוינות בחינוך

את העניין והסקרנות במקצועות המדעים בקרב תלמידים ותלמידות בי"ס. העמותה מפתחת חומרים 

מתקדמים  בזכותכם, התלמידים נחשפים לנושאים .ומכשירה אתכם להעביר הרצאות ופעילויות בבתי הספר

אנשים שמחברים מדע וטכנולוגיה עם מנהיגות  –ומעוררי השראה במדעים וטכנולוגיה ומכירים אתכם 

 .ומצוינות

 

6798 

אנחנו פועלים לצמצום תחושת הבדידות של בני הגיל השלישי בערים הגדולות בישראל. באמצעות  -"דור לדור

לכל צעיר וצעירה בישראל להכיר אזרחים ותיקים, יוזמות חדשניות ואטרקטיביות אנחנו מעניקים הזדמנות 

 שגם מעניקים וגם מקבלים ערך ותחושת משמעות.

 אז מה עושים אצלנו?

מפגש שבועי שיתבסס על תחביב משותף, עם הסבא/סבתא החדשים שלכם! אנחנו -"שעה שמחה" .1

העניין נמצא עבורכם את החיבור המתאים, על פי המיקום הגיאוגרפי שלכם בעיר ותחומי 

 ותיק.אזרח המשותפים. המפגש יכול להתקיים בכל שעות היום על פי הנוחות שלכם ושל ה

אפ החברתי -סיוע נקודתי וחד פעמי, בזמן ובמקום המתאימים לכם, דרך הסטארט -"עזרה בדרך" .2

 בכל זמן בשבוע. -שלנו, הפועל בשילוב של אפליקצייה וקבוצת ווטסאפ קהילתית

www.helpontheway.app  

אנחנו מחפשים אנשים עם לב גדול וסבלנות, יחסים בין אישיים טובים, ראייה אסטרטגית, הגדלת ראש, 

               .התמדה, יכולות סדר וארגון גבוהות

http://www.helpontheway.app/
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ום שלך עם האזרח הותיק. ההתנדבות "שעה שמחה" יערכו ביום ושעה קבועים, בתיאההמפגשים במסגרת 

רחבי  -מקום הפעילות ויכולה לקרות בכל יום. ב"עזרה בדרך" היא תוספת במידת הצורך להשלמת שעות

 יפו, בדירות של האזרחים הותיקים או בליווי שלהם מחוץ לביתם.-הרצליה ותל אביב
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לשילוב אנשים עם מוגבלות שכלית במוסדות תכנית שוב"ל היא תכנית לימודים  -שווה בלימודים שוב"ל"

אקדמיים, אשר נועדה להקנות תחושת מסוגלות ולקדם שוויון הזדמנויות, בשיתוף המרכז הבינתחומי 

 ועמותת אלווין.

מובילים לעיתים להדרתם שסטיגמות וסטריאוטיפים שליליים,  מתמודדים עםאנשים עם מוגבלות שכלית 

מים שונים. פרויקט שוב"ל נועד לאפשר לאנשים עם מוגבלות שכלית מהמרחב הציבורי ואפלייתם בתחו

ללמוד במסגרת אקדמית, תוך שהוא מייצר עבור המשתתפים אתגר קוגניטיבי לצד העשרה חווייתית. 

בנוסף, הפרויקט מקדם הכללה חברתית ושילוב של המשתתפים בפרויקט במרקם החברתי בקמפוס, והוא 

די סטודנטים מבתי הספר השונים שמתפקדים כמדריכים ומנטורים. מנוהל ומופעל בהתנדבות על י  

סטודנטים עם מוגבלות שכלית.  15שוב"ל מפעילה מידי שנה שני מחזורים, אחד בכל סמסטר, בהשתתפות 

מפגשים מידי שבוע בהם נלמדים תכנים אקדמיים מתחום המשפטים, תקשורת  10בכל מחזור נערכים 

מיומנויות מעשיות של שימוש ביישומי מחשב, אנגלית והתנהלות פיננסית. והפסיכולוגיה, לצד לימודי   

העברת תכנים אקדמיים  –סטודנטים מתנדבים בפרויקט בשני מסלולים עיקריים: הראשון, מסלול הדרכה 

ליווי אישי של המשתתפים בפרויקט, וסיוע בתהליך  –ומעשיים במהלך המפגשים. השני, מסלול מנטורינג 

הליך ההסתגלות והכניסה לקמפוס. הלמידה ובת  

. 2018המיזם הוקם במסגרת תכנית רבין למנהיגות, בשנת   

 

 

6800 

 

she codes "- מפתחות תוכנה בתעשיית ההיי 50%-קהילה טכנולוגית של נשים שהוקמה במטרה להגיע ל-

 טק הישראלי בתוך עשור. 

משתתפות. בין חברות הקהילה יש נשים  20,000-סניפים בארץ ומעל ל 40-הקהילה מונה כיום למעלה מ

המבקשות להתנסות בפעם הראשונה בתחום, נשים הרוצות ללמוד פיתוח תוכנה או לעשות הסבה מקצועית, 

לפגוש סטודנטיות בתחומים טכנולוגים ובתחומים אחרים, מפתחות שבאות במטרה להתפתח מקצועית ו

 מפתחות אחרות ועוד. 

IDC -הסניף במרכז הבינתחומי  מיועד לקהל הסטודנטיות במרכז וכולל אירועים מיוחדים המותאמים    

לסטודנטיות כגון הכנה ליריד תעסוקה. ניתן להגיע לסניף כדי לקדם פרויקטים אישיים ומטלות לימוד 

 לתואר.

קהילה מקצועיות ומסורות, ומתקיימת בצורת הפעילות בסניפים ובקהילה מתבססת על מאות חברות 

מפגשי למידה בסניפים אחת לשבוע, הרצאות טכנולוגיות, סיוע בתחום הקריירה ועוד. הסטודנטיות יכולות 

להשתלב כחברות צוות בסניף, בארגון האירועים הארציים, בצוותי תכני הקורסים, תפעול האתר וערוצי 

 המדיה ותפקידים משמעותיים אחרים

. 
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 פעילויות קהילתיות בתוך הקמפוס
מס' 

 קורס

 שם הפעילות 

340 Debate במרכז הבינתחומי פועלים שני מועדוני דיבייט בריכוזו של מר אורי זכאי. אחד  - מועדון שיח שיג

פועל בשפה העברית ושני המיועד לתלמידי התוכנית הבינלאומית ופועל בשפה האנגלית. המועדונים הינם 

מסגרת סדנאית המיועדת להקניית כישורים בתחום הנאום והרטוריקה הכוללים: עמידה בפני קהל, פיתוח 

 בה והקשבה ביקורתית, יכולת תגובה מהירה ופיתוח לוגי של טיעונים.חשי

 תנאי להשתתפות במועדון הוא קורס הדיבייט האקדמי.

 

 מרכז: מר אילן קובלסקי.  -היחידה לספורט במרכז הבינתחומי הרצליה  761

 פרטים נוספים ראה בפרק על היחידה לספורט בקובץ יחידות מנהלתיות ותקנונים.

 

המקהלה פועלת באדיבות משפחת צימרמן זו השנה העשירית, בניצוחו של   -מקהלת המרכז הבינתחומי  6046

 המקהלה מבצעת חומר מגוון, ומופיעה באירועים שונים בקמפוס. מר מיכאל שני. 

 .אין צורך בניסיון קודם או בידע מקדים בקריאת תווים

 

קיימת למעלה מעשור ומורכבת  שלום ז"ל–שלגי להקת המחול של המרכז הבינתחומי על שם הדר  6066

מכלל הפקולטות ומבי"ס הבינלאומי. הלהקה מייצגת את המרכז הבינתחומי מסטודנטים וסטודנטיות 

באירועים ובטקסים רשמיים של המרכז ושל אגודת הסטודנטים. בנוסף, ישנם שיתופי פעולה עם עיריית 

 לקהילה. כוריאוגרפית הלהקה הינה איה מור ששון.  הרצליה, פסטיבלים ברחבי הארץ ואירועי תרומה

 

להקת הבית של המרכז הבינתחומי מורכבת מסטודנטים כישרוניים בתחום  -להקת המרכז הבינתחומי  6114

המוסיקה. הלהקה הוקמה לפני כחמש שנים ביוזמתם של סטודנטים מהמרכז, ומופיעה בהרכבים 

 מוסיקאליים חיים באירועי המרכז ואירועי אגודת הסטודנטים. 

 

יו של הסטודנטים במרכז הבינתחומי. הרדיו הבינתחומי הוא הרד - FM 106.2 -רדיו הבינתחומי  6115

הסטודנטים הם השדרנים, עורכים, מפיקים, טכנאים ועורכי המוזיקה, ובליווי של צוות מקצועי משדרים 

 ימים בשבוע, מגוון תכניות מלל בעברית ובאנגלית.  7 -שעות ביממה  24

 

מוזמנים המתקבלים החדשים  פרויקט ייחודי למרכז הבינתחומי הרצליה, במסגרתו - סטודנט מלווה 6146

 הבינתחומי עוד בטרם תחילת הלימודים. להצטרף למשפחת 

יצירת הקשר עם המתקבלים נעשית על ידי סטודנטים מהתכניות השונות, שהתנדבו ללוות את המתקבלים 

 החדשים ללימודים מרגע קבלתם ועד תחילת הלימודים. 

 התייעצות או שאלה. משלב יצירת הקשר, הסטודנטים המלווים זמינים לכל
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הינה סביבת תכנות ידידותית המאפשרת יצירה עצמית   - קידום יצירה אינטראקטיבית בקהילה )סקראץ'( 6188

של מדיה אינטראקטיבית כגון סיפורים אינטראקטיביים, הנפשות, משחקים, מוסיקה ואמנות, ומאפשרת 

 למשתמשים בה לשתף את יצירותיהם ברשת האינטרנט.

 
 

 6080 -הכרה בשירות מילואים כפעילות חברתית המזכה בשתי נקודת זכות 
 

ימים או יותר )לא בהכרח שירות  10סטודנטים ששירתו במילואים, במשך שנת לימודים אקדמית, 
רצוף(, יוכלו לקבל הכרה בשירות זה כפעילות חברתית המזכה בשתי נקודות זכות, זאת בנוסף 

פעילות קהילתית. סטודנט אשר זכאי לנ"ז עבור פעילות חברתית ובנוסף לנקודות זכות הניתנות עבור 
ביצע שירות מילואים כאמור להלן, יוכל להשתמש בנ"ז עודף זה להשלמת קטגוריית היחידה 

 ללימודים כלליים או קטגוריות אחרות בהתאם להחלטת בית הספר.

 


