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 קורסי בחירה בינתחומיים
 )שאינם מהיחידה ללימודים כלליים( 
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 *1 •ממשלת הצללים 24232

1** 

 עבודה ראיון קבלה

      
     'מקצוע הנלמד בסמסטר א *

     מקצוע הנלמד בסמסטר ב' **

 הקורס אינו מיועד לסטודנטים מביה"ס לתקשורת     

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

 השינויים בתחילת הסמסטר. יעשה בשבוע השני של תקופת

     

 

 

 הצללים ממשלת •

ממשלת הצללים״, בהובלת בית ספר לאודר לממשל, מורכבת מסטודנטים ובוגרים נבחרים מתכניות הלימודים לתואר ראשון ושני "

כב מצוות של מכלל בתי הספר. במסגרת בתכנית הוקמו משרדי ממשלה מקבילים לאלה הפועלים בממשלת ישראל, כאשר כל משרד יור

סטודנטים ובוגרים בניהול ופיקוח של עוזר הוראה, יועץ אקדמי ויועץ מקצועי )שר או חבר כנסת לשעבר(. משתתפי התכנית יבצעו  10-5

מעקב שוטף אחר פעילות הממשלה ומשרדי הממשלה השונים, וכך ילמדו ויכירו מקרוב תהליכים, דילמות ומגבלות בתהליכי העבודה של 

נסו בעבודת מטה ובתהליכי קבלת החלטות במסגרת המתח המובנה בין שיקולים מדיניים, סקטוריאליים, פוליטיים, הממשלה, ית

תקציביים, חברתיים ואחרים. הסטודנטים המשתתפים ב"ממשלת צללים" יפרסמו ניירות עמדה תקופתיים שמטרתם הצגת עמדת 

סף, יקדם הצוות במהלך השנה רפורמה אחת לפחות או הצעת חוק הצוות על פעילותו השוטפת של המשרד הממשלתי המקביל. בנו

 בתחום עיסוקו של המשרד. התוצרים יועברו לשר ולהנהלת המשרדים הרלוונטיים.

נ"ז ומותנית בראיון אישי.פרטים נוספים ניתן למצוא באתר ביה"ס וכן ניתן לפנות למר סטיבי ויינברג, רכז  2השתתפות בתכנית תקנה 

 wstevie@idc.ac.il: התכנית במייל
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 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". 

 המידע לסטודנט.  לוח בחינות אישי מפורסם בתחנת

 
 פעילויות קהילתיות 

נ"ז עבור פעילות התנדבותית לתועלת הקהילה או במרכז הבינתחומי הרצליה  2במסגרת קורסי בחירה בינתחומיים, יוענקו 

  שמסגרתה והיקפה יאושרו בפורום דיקנים. 

אפשרות "לצבור" נקודות זכות על נקודות זכות תמורת פעילויות קהילתיות מוענקות פעם אחת בלבד במהלך התואר. אין 

 פעילויות קהילתיות שונות במסגרת הלימודים. 
 לתואר מוכרים: יש תכניות לימוד שקורסים אלו לא שימו לב

 
 חלק  מהיחידה  ללימודים  כלליים  אינןהפעילויות  הקהילתיות  

 ←ן הממוחשב תחת קישורים מהירים להלן הפעילויות המוצעות. הסבר מפורט יותר תוכלו למצוא בתיאור הקורס בידיעו

 ידיעון.

 

 פעילויות חברתיות קהילתיות:

 

מס' 

 קורס

 שם הפעילות 

פרויקט אנסמבל מעניק חינוך מוזיקלי ללא תשלום לילדים בעלי פוטנציאל ממשפחות  - פרוייקט אנסמבל 559

 מעוטות יכולת, במתחם הקונסרבטוריון העירוני הרצליה. 

הכפתור האדום היא עמותה ללא מטרות רווח ששמה לה לדגל את המלחמה באלימות  -הכפתור האדום  6007

ההולכת ומתגברת ברשת האינטרנט. הכפתור האדום הוא תוסף לדפדפן המאפשר לכל משתמש ברשת לדווח 

 על ביטוי האלימות ברשת באמצעות לחיצה פשוטה על הכפתור. 

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

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

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

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

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

 ימי התנדבויות מרוכזים. 2יתקיימו 

 י לנוער במצבי סיכון. מרכז דרך האתגר הוא מרכז לחינוך וספורט אתגרי וימ - פרויקט דרך האתגר 6065

אחת המטרות המרכזיות מטרתו של המרכז היא לתת מענה לצרכיהם של נערים המוגדרים כנוער בסיכון. 

היא לעזור לאותם נערים לצמצם את הפערים הגדולים שנצברו להם במהלך השנים בלימודים ולהעלות 

מבתי ספר שונים בעיר. הסטודנטים  י"ב-אותם על הדרך להצלחה בלימודים. במרכז נמצאים בנים מכיתות ח

עוזרים לנערים בהכנת שיעורי בית ובהכנה למבחנים ובכך עוזר להם לצמצם את הפערים שצברו במשך 

 השנים בבית הספר.

תוכנית  -התנדבות בבתי משפט )סטודנטים למשפטים בלבד(  -סטודנטים למשפטים בשרות הקהילה 6070

ף עם הנהלת בתי המשפט. התכנית משלבת פעילות אקדמית ומעשית, ייחודית של המרכז הבינתחומי בשיתו

נ"ז יוענקו במסגרת קורסים בינתחומיים בלבד ולא   2קהילתית. -מיועדת ליצור מודעות חברתית ומשפטית

 יהוו חלף לקורס בחירה משפטי.

מטרתו הכנת ילדי סטודנטים מכלל בתי הספר במרכז מוזמנים לקחת חלק בפרויקט ש -ניצני הבינתחומי  6072

אקונומי נמוך, להשתלבותם בכיתה א` וצמצום הפער בינם לבין -הגנים ברחבי הרצליה, המגיעים מרקע סוציו

 יתר ילדי הגן ע"י הקניית מיומנויות לימוד ראשוניות ומגוון פעילויות העשרה. 

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

ישורי למידה מסייע לסטודנטים מרכז לאה ונפתלי בן יהודה לטיפוח כ - המרכז לטיפוח כישורי למידה 6142

 הלומדים במרכז הבינתחומי והנם בעלי לקויות למידה ו/או הפרעות קשב. 

שעות  60 -סטודנטים אשר יתקבלו לתוכנית יוכשרו כחונכים במרכז לכתיבה ויתבקשו ל -מרכז כתיבה  6673

נקודות זכות  2-מורה לאקדמיות, במהלך שעות הקבלה או בפגישות קבועות מראש, בעזרה לסטודנטים, בת

מרכז הכתיבה מציע לכל הסטודנטים במרכז הבינתחומי שירותים בחינם, ומטרתו להעניק  אקדמיות.

לסטודנטים סיוע בכל היבטי הכתיבה באנגלית, כולל פיתוח רעיונות, דקדוק, תחביר, ארגון, סגנון, הנמקה 

ומעלה, מכל בתי הספר ומכל המדינות )לא רק דוברי  וציטוט. התוכנית לחונכים פתוחה לסטודנטים בשנה ב'

 אנגלית(.

התוכנית האקדמית למאבק באנטישמיות בשיתוף משרד החוץ  -( ISCAהפרויקט למאבק באנטישמיות ) 6711

-והסטודנטיות בישראל, נועדה להתמודד ולהיאבק בגילויי אנטישמיות, גזענות ודה והתאחדות הסטודנטים

במסגרת התכנית ידרשו הסטודנטים המשתתפים לפעול באופן עצמאי וקבוצתי  .טרנטלגיטימציה ברשת האינ

ניטור ברשתות חברתיות  –עם ארגונים מרחבי הארץ והעולם. עיקר פעילות התוכנית במרחב המקוון 

)פייסבוק, טוויטר, יוטיוב ועוד(, מחקר וכתיבת תוכן מקצועי, פיתוח ותפעול אתר האינטרנט ואפליקציית 

 יל של התכנית ועיצוב תכני הסברה גרפיים ושיווקיים.המובי

התכנית מקבלת סטודנטים מכל מקצועות הלימוד, אשר הינם בעלי עניין ומוטיבציה לעסוק בנושא ייחודי 

נקודות זכות ולמצטיינים  2-הפעילות מזכה ב זה, כמו גם הבנה במדיה חדשה ויכולת לעבוד באופן עצמאי.

 נוספת בתמורה למלגת לימודים. תינתן אפשרות להמשיך שנה

שנה בשילוב אוכלוסיית הנכים בקהילה והפיכתם  36 -עמותת בית הגלגלים עוסקת מזה כ - בית גלגלים 6734

לחברים פעילים ותורמים, בכלל זה אנו עמלים על שילובים במעגל העבודה והיצירה. העמותה מאפשרת 

נם מתנדבים, תוך מתן דגש על פיתוח היכולות פעילות בסביבה תומכת של מדריכים ומלווים אשר ה

החברתיות ועצמאותם של החניכים, כמו גם על האפשרות לבלות וליהנות ככל חבר בן גילם שאינו נכה. כיום 

מתנדבים לערך ואנו בבית הגלגלים מעוניינים להרחיב מעגל זה ולצרף לתוכו  600 -פועלים בעמותה כ

והפעילות בסניף הרצליה ובסניף ירושלים כמלווים אישיים לבוגרי מתנדבים נוספים אשר יחברו לעשייה 

  העמותה.

 דגלנו על חרטנו .שנה עשרים מזה הרצף בקצה לנוער ביתיות חוץ מסגרות מפעילה ענב עמותת - עמותת ענב 6736

 נער שלכל מאמינים אנו .לתקווה וצוהר אחר חיים במסלול בחירה ,לצמיחה הזדמנות הנוער לבני לאפשר

 נכונה לחזרה הסיכויים מירב את לתת כדי מענים של מקיפה מעטפת לקבל ההזדמנות מגיעה נערה או

 מענה ונותנת הפנימיים וכוחותיו יכולותיו את מעצימה אשר אישית תכנית כבכת נער לכל .לחברה ובטוחה

 לו שנותן מגוון כלים ארגז לבנות הזדמנות הנער מקבל בהוסטל השהות תקופת לאורך  .ולפגיעות לחולשות

 .שיקומי-הטיפולי המענה את

6738 

6737 

 

 -וסיוע לתלמידים   חניכה של תלמידים-מחלקת הרווחה של הרצליה

 סיוע לתלמידים אשר מגיעים ממשפחות מצוקה ומרקע סוציואקונומי נמוך בשיעורים פרטיים, חניכה וליווי

 לאורך השנה. ההתנדבות היא על בסיס שבועי.

 ohadm@herzliya.muni.ilם אוהד מוגרבי, לפרטים נוספי

 -קס"ם הבינתחומי הרצליה 6740

כלכלית של מדינת ישראל, זאת באמצעות -עמותה שמטרתה להוביל שינוי עומק בהתנהלותה החברתית

שינוי )קס"ם( ברחבי ישראל. במסגרת הרשת מוגשת למשתתפים מעטפת -הקמת רשת קהילות סיוע מחוללות

 קהילתי. -תמיכה כוללנית, בליווי אישי וליווי קבוצתי

 mor.kalniski@gmail.com, מור קלניצקינוספים לפרטים 
 
 

 
 

 
 
 
 

mailto:ohadm@herzliya.muni.il
mailto:mor.kalniski@gmail.com
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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

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

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

 חשיבה והקשבה ביקורתית, יכולת תגובה מהירה ופיתוח לוגי של טיעונים.

 עדון הוא קורס הדיבייט האקדמי.תנאי להשתתפות במו

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

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

חו של מר המקהלה פועלת באדיבות משפחת צימרמן זו השנה העשירית, בניצו  -מקהלת המרכז הבינתחומי  6046

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

 .אין צורך בניסיון קודם או בידע מקדים בקריאת תווים

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

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

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

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

אקונומי נמוך המתקשים -לתת סיוע בלימודים לתלמידים מרקע סוציומטרת עמותת 'פוש'  -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.

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

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

 מוסיקאליים חיים באירועי המרכז ואירועי אגודת הסטודנטים. 

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

 24הסטודנטים הם השדרנים, עורכים, מפיקים, טכנאים ועורכי המוזיקה, ובליווי של צוות מקצועי משדרים 

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

זמנים המתקבלים החדשים פרויקט ייחודי למרכז הבינתחומי הרצליה, במסגרתו מו - 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. 

 ייעצות או שאלה.משלב יצירת הקשר, הסטודנטים המלווים זמינים לכל הת

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 -לות חברתית המזכה בשתי נקודת זכות רות מילואים כפעיהכרה בשי
 

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

 להשתמשהילתית. סטודנט אשר זכאי לנ"ז עבור פעילות חברתית ובנוסף ביצע שירות מילואים כאמור להלן, יוכל ק
 בנ"ז עודף זה להשלמת קטגוריית היחידה ללימודים כלליים או קטגוריות אחרות בהתאם להחלטת בית הספר.

נ"ז העודף להשלמת קטגוריית בתכנית משפטים ומנהל עסקים בהתמחות חשבונאות, יוכל הסטודנט להשתמש ב
 נ"ז. 2קורסי בחירה משפטיים עד 

 


