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

 
 

 : )קורסים שנתיים(שפות
 

מספר 

 הקורס

סה"כ נקודות  מקצוע הלימוד

 זכות

מטלה סופית   

 בקורס

        
  שפה איטלקית למתחילים 906

 סמוליאן מגנא רחלד"ר 

 בחינה     2

        
 שפה ספרדית למתחילים 609

 ד"ר דיאנה לוין 

 בחינה     2

        
 שפה צרפתית למתחילים 486

 גב' רקל אביטבול

 בחינה     2

        
 שפה גרמנית למתחילים 608

 גב' קריסטין ולטר

 בחינה     2

        
 שפה סינית למתחילים 716

 ג'נג יואןגב' 
 בחינה     2

  :לתשומת לבכם 

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

 

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

 .יועבר בשפה האנגלית. הקורס קורס משותף לסטודנטים ממסלולים ישראלים ובינלאומיים ▪
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 מחשבה חברתיתאשכול 

      

      

 ממרקס להברמס: מבוא למחשבה ביקורתית 6152

 איתי שניר ד"ר

 בחינה   *2

      

 אדריכלות וחברה 6151

 צפריר פיינהולץ ד"ר

 בחינה    *2

      

 המשפט לפי סיינפלד 6704

 פרופ' משה בר ניב
 בחינה   *2

      

  מלחמות צודקות ולא צודקות 1628

 משה הלברטל פרופ' 

 בחינה   *2

      

 תרבויות צעירים במבט סקס סמים  ורקונ'רול? 6723

 היילברונר עודדפרופ' 

 עבודה   **2

      

 נאציזם ומדעי החברה 6732

 היילברונר עודדפרופ' 

 עבודה   **2

      

6770 Behavioral Insights 

Dr. Hochman Guy 

2***    

 
 אמנות, מוסיקה, ספרות

      

 .אמנות השיר משוברט ועד הדג נחש 6244

 ד"ר לשמן אורי

 בחינה   *2

      

 המשפחה בקולנוע האמריקאי 6757

 עומר  תמר גב' 

 עבודה   *2

      

 דיאלוג מוזיקלי ככלי למניעת קונפליקטים 7567

 ד"ר לשמן אורי

 בחינה   *2

      

 שנות טלנובלה 400 -דרמה ומוזיקה  6761

 מיכאל שני מר 

 בחינה   **2

      

 קולנוע וחברה באיטליה 6718

 מרינה ארביב ד"ר 

 בחינה   **2
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 היסטוריה ופילוסופיה של המדע

      

 יסודות הפיסיקה המודרנית 550

 מר עמי שטיינר

 בחינה                        *2

      

 מבוא לביולוגיה תאית ומולקולרית 6161

 גנות  אסףד"ר 

 בחינה                       *2

      

 מהפכת הביולוגיה בעולם היזמות 6772

 גלעד אמר גומ

 עבודה                             *2

      

 אסונות טבע 6242

 פרופ' יואב יאיר

 בחינה                        **2

      

 

 יהדות/ישראל
 

      

 .קולנוע ישראלי בן זמננו 6245

 מר בר און אורי

 עבודה                      *2

      

פתרון סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות:  4201

 ***ישראלי-ערבי-דיאלוג יהודי

 גב' לירון טל

 עבודה                      *2

      

 חכמי המזרח והמודרנה 6756

 שלי מלכה עו"ד 

 פרופ' צבי זוהר

 בחינה                      *2

      

 אלבישרהשואה טראומה וזיכרון קולקטיבי:הנצחת 6235

 ד"ר אלפרוביץ ליאור

 בחינה                      *2

      

      

      

      

 

 

 , אישור המרצה ובמינימום נרשמים.  lirontal95@gmail.com*** הרישום לקורס מותנה בשליחת קורות חיים למייל 
 הרישום מתבצע ע"י מנהל הסטודנטים.      

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lirontal95@gmail.com
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 הקורסים יתקיימו בסמסטר א' וסמסטר ב'. -קורסים מקוונים

      

 21-אתגרי המאה ה 6746

 פרופ' יואב יאיר, ד"ר גניאל לוי,

 ד"ר אורן צוקרמן, ד"ר שביט מטיאס

 

 2* 

** 

 עבודה                      

  

 

    

 יסודות ההגות היהודית-עמיות יהודית 6747

 הלברטל משהפרופ' 

2* 

** 

 עבודה                      

      

 

 סמסטר קיץ

      

 עם חדש, תרבות חדשה -צפרירים ביאליק:  6176

 פרופ' זיווה שמיר 

 עבודה                     ***2

      

 שוויון-שווים ושווים יותר: בעד ונגד אי 6716

 שניר איתיד"ר 

 בחינה                     ***2

      

, 70 -השיר הישראלי מראשיתו ועד שנות ה 6217

 .בראיה היסטורית, חברתית ותרבותית

 ד"ר לשמן אורי

 בחינה                     ***2

      

עד תחילת  70השיר הישראלי החדש משנות ה 6218

, בראיה היסטורית, חברתית 21המאה ה

 .ותרבותית

 ד"ר לשמן אורי

 בחינה                     ***2

      

 המוסיקה של המאה העשרים 6201

 זהבי  עודד פרופ' 

 בחינה                     ***2

      

 אדריכלות וציונות 6203

 צפריר פיינהולץ מר 

 בחינה                     ***2

      

 :מסורת ומהפיכה19-אמנות המאה ה 6200

 גב' ענת אביב

 בחינה                     ***2

      

 מבוא לאמנות מודרנית 178

 גב' איה מירון

 בחינה                    **2

      

 המכונה המופלאה -מבוא לגוף האדם  6720

 ד"ר אסף גנות

 בחינה                   ***2
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 למחשבה פמיניסטיתמבוא  6111

 לומברוזו-ד"ר רות ברזילי

 בחינה                    ***2

      

 המוסיקה  של יוהן סבסטיאן באך 6163

 מר מיכאל שני

 בחינה                    ***2

      

בין ג'יוטו למיכלאנג'לו: מבוא לאמנות   6105

 הרנסאנס באיטליה

 לבוב פלביהגב' 

 בחינה                    ***2

  

 

    

 יהדות אתיופיה 6745

 ד"ר שרון שלום

 בחינה                    ***2

      

 מבוא לפילוסופיה של החינוך 6205

 איתי שנירד"ר 

 בחינה                    ***2

       
     מקצוע הנלמד בסמסטר א'. *

     מקצוע הנלמד בסמסטר ב'. **
     מקצוע הנלמד בסמסטר קיץ ***

 

 
 הקורס אינו מיועד  לתלמידי בית ספר למשפטים.

 

 
 

 

 

 : לתשומת לבכם
 כלליים באנגלית עבור תלמידי בתי הספר הבינלאומיים.החל משנת הלימודים תשע"א, קיימת יחידה ללימודים 

 מומלץ ביותר לסטודנטים ישראלים לקחת גם קורסי בחירה באנגלית מהיחידה ללימודים כלליים הבינלאומית.

 ביחידה ללימודים כלליים, סטודנטים ישראלים רשאים לכתוב בחינות בעברית, בקורסים המועברים באנגלית

 עברית.בתנאי שהמרצה דובר 

 

 

 

 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.
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 קורסי בחירה בינתחומיים
 )שאינם מהיחידה ללימודים כלליים( 
 

מספר 

 הקורס

סה"כ  מקצוע הלימוד

 נקודות זכות

מטלה סופית   דרישות קדם

 בקורס

      

7185 לקראת שידור 

 מר אבי משולם - 1קב' 

 מוטיוק דניאל משהמר  - 2קב' 

 

 פרוייקט   *2

7185 לקראת שידור 

 מר נדב רביד – 1קב' 

 מר ירון וילנסקי – 2קב' 

 מר כ"ץ רועי – 3קב' 

 

 פרוייקט   **2

 קורס דיבייט 6689

 מר זכאי אורי

 

 מבחן   *2

 

   5347        

 

 CO-OP Startup Experience                                        

 

 

 

3* 

3** 

 

 ראיון קבלה

 

 

 

 

 עבודה

 

 

 *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. 

 יעשה בשבוע השני של תקופת השינויים בתחילת הסמסטר.

 

 

 

 הצללים ממשלת •

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

ישראל, כאשר  ראשון ושני מכלל בתי הספר. במסגרת בתכנית הוקמו משרדי ממשלה מקבילים לאלה הפועלים בממשלת

סטודנטים ובוגרים בניהול ופיקוח של עוזר הוראה, יועץ אקדמי ויועץ מקצועי )שר או  10-5כל משרד יורכב מצוות של 

חבר כנסת לשעבר(. משתתפי התכנית יבצעו מעקב שוטף אחר פעילות הממשלה ומשרדי הממשלה השונים, וכך ילמדו 

יכי העבודה של הממשלה, יתנסו בעבודת מטה ובתהליכי קבלת החלטות ויכירו מקרוב תהליכים, דילמות ומגבלות בתהל

במסגרת המתח המובנה בין שיקולים מדיניים, סקטוריאליים, פוליטיים, תקציביים, חברתיים ואחרים. הסטודנטים 

המשתתפים ב"ממשלת צללים" יפרסמו ניירות עמדה תקופתיים שמטרתם הצגת עמדת הצוות על פעילותו השוטפת של 

משרד הממשלתי המקביל. בנוסף, יקדם הצוות במהלך השנה רפורמה אחת לפחות או הצעת חוק בתחום עיסוקו של ה

 המשרד. התוצרים יועברו לשר ולהנהלת המשרדים הרלוונטיים.
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נ"ז ומותנית בראיון אישי.פרטים נוספים ניתן למצוא באתר ביה"ס וכן ניתן לפנות למר סטיבי  2השתתפות בתכנית תקנה 

 wstevie@idc.ac.ilיינברג, רכז התכנית במייל: ו
 
 
 
 
 
 
 

 

 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. 

 
 פעילויות קהילתיות 

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

  הבינתחומי הרצליה שמסגרתה והיקפה יאושרו בפורום דיקנים. 
ם אחת בלבד במהלך התואר. אין אפשרות "לצבור" נקודות זכות תמורת פעילויות קהילתיות מוענקות פע

חריג לסעיף זה הינן פעילויות היחידה לספורט נקודות זכות על פעילויות קהילתיות שונות במסגרת הלימודים. 
 והכרה בשירות מילואים.

 לתואר מוכרים: יש תכניות לימוד שקורסים אלו לא שימו לב
 

 חלק  מהיחידה  ללימודים  כלליים  אינןהפעילויות  הקהילתיות  

להלן הפעילויות המוצעות. הסבר מפורט יותר תוכלו למצוא בתיאור הקורס בידיעון הממוחשב תחת קישורים 

 ידיעון. ←מהירים 

 

 פעילויות חברתיות קהילתיות:

 

מס' 

 קורס

 שם הפעילות 

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

: 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 

מדעים, הנדסה, טכנולוגיה  המדענים והמהנדסים בישראל ולעודד את בנות ובני הנוער לבחור בלימודי

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 עם 

גיה במסגרת הפצת סיפורה של החללית התלמידים על יזמות, יצירתיות, הגשמת מטרות, חלל, מדע וטכנולו

 הישראלית הראשונה. 

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

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

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

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

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

 ימי התנדבויות מרוכזים. 2 יתקיימו
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מצבי סיכון בערים נתניה מרכזים לחינוך וספורט אתגרי לנערים ב - פרויקט דרך האתגר ודרך הגלים 6065

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

אהבה בו מקבל הנער תמיכה  של בית חם. בית המספק המרכז פועל חמישה ימים בשבוע באווירהוגלישה. 

 .10-17המרכזים מחנכים נערים בגילאי  ולווי.

 

 

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

הפעילות הסטודנטים יאיישו עמדות שירות בבתי המשפט בהן הם יעניקו סיוע לציבור לא מיוצג, שלו אין את 

נ"ז יוענקו במסגרת קורסים בינתחומיים בלבד ולא יהוו חלף   2 .הכלים להתמודד אל מול מערכת המשפט

 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

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

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

 

התכנית בשיתוף משרד החוץ והתאחדות הסטודנטים הארצית,  -( ISCAהפרויקט למאבק באנטישמיות ) 6711

לגיטימציה ברשת האינטרנט. מהמעוניינים -ודה נועדה להתמודד ולהיאבק בגילויי אנטישמיות, גזענות

 .להצטרף נדרשת ידיעה של שפה זרה ברמת שפת אם

 

שנה בשילוב אוכלוסיית הנכים בקהילה והפיכתם  36 -עמותת בית הגלגלים עוסקת מזה כ - בית גלגלים 6735

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

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

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

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

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

 העמותה.

 

 

6737 

 

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

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

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

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

  הפגתיות לטובת הילדים בהן סיוע בשיעורי בית, משחקים והענקת חום לילדים.
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בשנתם הראשונה בתכנית קרן אור במדעי המחשב. מדובר בשעתיים חניכה לסטודנטים  -חונכות בקרן אור 6739

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

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

הזמנים גמישה ובלבד שיתקיימו פגישות סדירות מדי שבוע במהלך כל סמסטר. בנוסף יחד וכדומה(. מסגרת 

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

 

חברה" עסקית, בעלת בעלי תפקידים -תכנית המופעלת בחטיבות ביניים, בה מוקמת "מיני -יזמים צעירים  6234

הון, ניהול ועבודת צוות, בחירת מוצר, סקרי שוק ועוד. התכנית פותחת לתלמידים  הלומדת ביחד על גיוסי

הזדמנויות שונות לאפיקי עשייה, פיתוח יכולות וכישורים אישיים, פיתוח רעיונות ומימושם והכל באווירה 

 הסטודנטים ינחו את הקבוצות בבתי הספר לאורך השנה במסגרת של מפגשים שבועיים  אתית ותחרותית.

ויחוו הלכה למעשה הקמת חברה על כלל שלביה השונים, ובנוסף ישתתפו באירועים האזוריים המתקיימים 

 בחברות עסקיות ובשיתוף העיריות.

 

 סטודנטים למשפטים בלבד(התנועה למלחמה בעוני בישראל ) -הל"ב 6748

רבות ההדדית בחברה תנועה חברתית התנדבותית של משפטנים אשר מטרותיה הן צדק לכל אדם, הגברת הע

 בישראל ושינוי סדר העדיפויות הלאומי. 

מתנדבי הל"ב פועלים להנגשת מערכת המשפט, במטרה לסייע בהכרה ובמימוש של זכויות משפטיות במגוון 

רחב של תחומים. בפעילות התנועה לוקחים חלק מאות משפטנים מתנדבים, עורכי דין וסטודנטים 

 ונים מדי שנה בהתמודדות עם הליכים משפטיים ועם הרשויות. למשפטים, אשר מסייעים לאלפי פ

הפעילות מתקיימת בעשרות מוקדים ברחבי הארץ, לרבות מרכזים קהילתיים, בתי משפט, בתי דין לעבודה 

ועוד, באחד מתחומי הפעילות הבאים: הוצאה לפועל, מרכזי זכויות, בית הדין לעבודה, סיוע כללי, פרויקט 

 ור ציבורי. 'אורלי וגיא', די

, אות המופת של כנס שדרות 2002במהלך שנות פעילותה זכתה הל"ב באות נשיא המדינה למתנדב לשנת 

 .2011על פעילותה החברתית ובאות המופת לפעילות חברתית מטעם לשכת עורכי הדין לשנת  2007

 

השואף לממש את הפוטנציאל ‘, אישית-מחויבות‘מיזם הכנה וליווי תלמידים לקראת ובמהלך ה -בשביל 6749

העצום הגלום בעשרות מיליוני שעות ההתנדבות שתלמידי התיכון בישראל נדרשים לבצע בכל שנה. אנו 

מציעים סיוע לבתי הספר בהכנה, ליווי ובקרה על תהליך ההתנדבות של התלמידים באמצעות שיעורים 

חונכים" של 'בשביל',  -נדבים כ"מוריםי סטודנטים מהמרכז הבינתחומי הרצליה המת“שבועיים המועברים ע

'מעורבות חברתית'. בשיעורים אלו נחשפים התלמידים לסוגיות  -ומלמדים את התלמידים מקצוע חדש

מהותיות בחברה הישראלית, וזאת לצד ימי שיא חווייתיים, החושפים את התלמידים לגופים, יוזמות 

וסף, זוכים התלמידים לליווי פרטני ומעצים ואישים מעוררי השראה הנותנים מענה לסוגיות אלו. בנ

מהסטודנטים החונכים, המעודדים אותה לאכפתיות ומכווינים אותם למעורבות חברתית משמעותית. 

חונכים באחד מבתיה"ס בהרצליה, ובנוסף -הסטודנטים בתכנית נדרשים לבוקר בשבוע של התנדבות כמורים

 .למפגשי הכשרה, סמינרים שנתיים והכנה עצמית

 

האגודה למען הלהט"ב בישראל פועלת לקידום מעמדה החוקי והמשפטי  -האגודה לשמירת זכויות הלהט"ב 6750

של קהילת הלהט"ב בישראל במטרה להביאה לשוויון זכויות מלא, לרווחה ולביטחון של חברי הקהילה. 

ירה הבינלאומית. האגודה הינה ארגון יציג ארצי הפועל בזירה המקומית/עירונית, בזירה הארצית ובז

ההתנדבות באגודה מגוונת ומותאמת לתחומי העניין של הסטודנטים, וכוללת את המחלקה המשפטית, 

מחלקת קשרי ממשל, מחלקת דוברות, מחלקת רווחה )כולל קו הקשב( ומחלקת המחקר. ההתנדבות באגודה 
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את הכלים אותם הם  מתאימה לסטודנטים ממגוון הפקולטות השונות במרכז הבינתחומי שיוכלו לממש

 רוכשים במהלך לימודיהם, לצד תרומה משמעותית לקידומה של אוכלוסיית הלהט"ב בעיר הרצליה וברמה

 הארצית.

 

 אפ חברתי שהוקם על ידי צעירים במטרה לצמצם את הפערים החברתיים. -סטארט -"עמית לדרך"  6754

וחררים המגיעים מרקע של סיכון להשתלב הארגון מפעיל מערך מנטורינג תלת שלבי המאפשר לחיילים מש

   בתעסוקה איכותית, בהשכלה מקצועית ובהשכלה גבוהה.

הסטודנטים המתנדבים בעמית לדרך יהוו חלק מצוות חלוצי, ינהלו יפתחו ויובילו פרויקטים בתחומים 

יתוח הדרכה שונים: יח"צ שיווק ופרסום; גיוס ופיתוח משאבים; קשרי ממשל; הערכה ומדידה; מנטורינג; פ

  ועוד. הפעילים יזכו לניסיון תעסוקתי, חשיפה למומחים בתחומים השונים ועשייה משמעותית בארגון צומח.

 

מכינת מגדלור, ע"ש ברק ועמיחי איטקיס ז"ל, הינה מכינה קדם  -מכינה קדם צבאית "מגדלור" לנוער בסיכון 6765

 ידי בוגרי המרכז הבינתחומי וממוקמת בשכנות למכללה. -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 החלוצית הסטודנטים המתנדבים במכינת מגדלור יהוו כ"אחים גדולים" לחנ

 הראשונה. זוהי הזדמנות לקחת חלק בפרויקט חינוכי מדהים. םבשנתנ

 

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 

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

 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

 

6766 

 

לחיזוק המקצועות המדעיים והטכנולוגיים בפריפריה כלכלית  ועלתעתיד פלוס פ עמותת -קרן עתיד פלוס

  חברתית מתוך מטרה לקדם ולהוביל את התלמידים לעתיד אישי ותעסוקתי בטוח.

העמותה פועלת בקרב תלמידי יסודי וחטיבה בהרצליה, לקידום מקצועות המתמטיקה והמדע, תוך שילוב 

 hands onלות שימוש במשחקים, באפליקציות ייעודיות, בערכות בנייה טכניקות מגוונות של לימוד הכול

 ובחומרי לימוד מגוונים. 

בפעילות היסודי הסטודנט ילווה חניך למשך שעתיים שבועיות לחיזוק תחום המתמטיקה והמדע, בהתאם 

 לתכנית הפעילות של העמותה, ולחומר הנלמד מבית הספר. 

ח' בתחום המתמטיקה -לסטודנטים בעלי יכולת חניכה בקבוצה תינתן אפשרות להדריך חניכים בכיתות ז'

 והפיזיקה. 

 הפעילויות מתקיימות אחת לשבוע, במשך שעתיים בשעות אחר הצהריים המוקדמות. 
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ייעו להם בעתיד תוכנית חדשנית שמטרתה לתת לילדי וראייטי כלים וידע טכנולוגי שיס -Big Ideaוראייטי  6767

טכנולוגיות בצה"ל ולהשתלב בשוק העבודה. במסגרת התוכנית הסטודנטים מעבירים  ידותלהתנדב ליח

 סדנאות אונליין לילדים עם צרכים מיוחדים.

המתמחה בהעברת סדנאות וקייטנות טכנולוגיות לילדים.  Big Idea הסדנאות נבנו בשיתוף עם חברת

ליין, לפי לו"ז שנקבע ע"י המדריך ביחד עם החניכים, ובליווי צמוד של רכז -אוןההדרכה מתבצעת בקבוצות 

 .Big Idea-מ

תלמידים, שמקבלים מהמדריך גם הדרכה קבוצתית אונליין וגם ליווי אישי ותמיכה  3-כל קבוצה מורכבת מ

 אונליין. 

 

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

 ופקוחת עיניים. 

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

דרך שימוש  - נערכים דיונים בסוגיות בוערות בחברה הישראלית ובקרב בני הנוער בפרט, וכל זאת

 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

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

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.

"ארבעת השבטים" של הנשיא ריבלין בכנס הרצליה הוא מיזם חברתי ייחודי בהשראת נאום  - מיזם השבטים 6776

עוסק באיחוי השסעים בחברה הישראלית וביצירת שיח פתוח, סובלני ומקדם ע"י לימוד הדדי המיזם.2015

 והיחשפות לאוכלוסיות השונות בחברה.

 המיזם פועל בשלושה מסלולים שונים בהם ניתן להשתלב: 

-קו הראשון של כל מפגש תסייעו לתלמידי תיכון ערביםבחל -יהודים -הראשון, פרויקט שאג"י ערבים

י"ב במתמטיקה, אנגלית, הבעה בעברית ועוד, ובחלקו השני של המפגש תלמידי התיכון -ישראלים בכיתות י'

ילמדו אתכם ערבית מדוברת בליווי מורים לערבית. כמו כן, המפגשים יכללו אירועי שיא, מפגשי גיבוש 

 מיוחדים ועוד.

במפגשים יתקיים שיח פתוח עם צעירים וצעירות מהמגזר החרדי על  -חילונים -קט שאג"י חרדיםהשני, פרוי

דמוקרטיה, ולבסוף -מדינה ויהדות-הנקודות הרגישות והבוערות ביותר של החברה הישראלית בנושאי דת

ים ינוסח במשותף מסמך הבנות בנושאים אלו שיוגש לבית הנשיא. המפגשים יכללו שיח פתוח על נושא

 בוערים, הרצאות חוץ מרתקות, סיורים ואירועי שיא. 

היוצר שותפות הלכה למעשה של סטודנטים מהקמפוס עם סטודנטים חרדים.  -השלישי, פרויקט שבט אחים 

הסטודנטים יפגשו עם דמויות מפתח וילמדו ביחד איך יוצרים שותפות בין מגזרים ביומיום הישראלי. בנוסף, 

כות בתיכונים בעיר כשבשיאן, יחד עם התיכוניסטים, ירימו יום שיא לקידום לכידות הסטודנטים יעבירו הדר

 חברתית בקהילה.

"מיזם השבטים" נכלל בסל ההתנדבויות של המרכז הבינתחומי ומזכה בשתי נקודות זכות או שעות התנדבות 

 למלגה.
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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 מר   -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–גי להקת המחול של המרכז הבינתחומי על שם הדר של 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 

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

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 

 ודת הסטודנטים. מוסיקאליים חיים באירועי המרכז ואירועי אג

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

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

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

פרויקט ייחודי למרכז הבינתחומי הרצליה, במסגרתו מוזמנים המתקבלים החדשים  - 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. 

 משלב יצירת הקשר, הסטודנטים המלווים זמינים לכל התייעצות או שאלה.

ביבת תכנות ידידותית המאפשרת יצירה עצמית הינה ס  - 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 רצוף(,  10במילואים, במשך שנת לימודים אקדמית,  סטודנטים ששירתו
יוכלו לקבל הכרה בשירות זה כפעילות חברתית המזכה בשתי נקודות זכות, זאת בנוסף לנקודות זכות 
הניתנות עבור פעילות קהילתית. סטודנט אשר זכאי לנ"ז עבור פעילות חברתית ובנוסף ביצע שירות 

ם כאמור להלן, יוכל להשתמש בנ"ז עודף זה להשלמת קטגוריית היחידה ללימודים כלליים או מילואי
 קטגוריות אחרות בהתאם להחלטת בית הספר.
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בתכנית משפטים ומנהל עסקים בהתמחות חשבונאות, יוכל הסטודנט להשתמש בנ"ז העודף להשלמת 
 נ"ז. 2קטגוריית קורסי בחירה משפטיים עד 

 
 


