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

 יעשה בשבוע השני של תקופת השינויים בתחילת הסמסטר.לקורסים אלה הרישום 
  

 
 

 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 הבינתחומי הרצליה  2רת קורסי בחירה בינתחומיים, יוענקו במסג

  שמסגרתה והיקפה יאושרו בפורום דיקנים. 

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

 ילתיות שונות במסגרת הלימודים. פעילויות קה
 לתואר מוכרים: יש תכניות לימוד שקורסים אלו לא שימו לב
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 חלק  מהיחידה  ללימודים  כלליים  אינןהפעילויות  הקהילתיות  

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

 ידיעון.

' מס

 קורס

 שם הפעילות 

433 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 

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

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

 תנאי להשתתפות במועדון הוא קורס הדיבייט האקדמי.

פרויקט אנסמבל מעניק חינוך מוזיקלי ללא תשלום לילדים בעלי פוטנציאל ממשפחות  - פרוייקט אנסמבל 776

 ת יכולת, במתחם הקונסרבטוריון העירוני הרצליה. מעוטו

 מרכז: מר אילן קובלסקי.  -היחידה לספורט במרכז הבינתחומי הרצליה  581

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

את המלחמה באלימות  הכפתור האדום היא עמותה ללא מטרות רווח ששמה לה לדגל -הכפתור האדום  8335

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

 על ביטוי האלימות ברשת באמצעות לחיצה פשוטה על הכפתור. 

רכז דור שלישי לגיל השלישי הוא פרויקט חדש וייחודי הנוצר ע"י סטודנטים במ -דור שלישי לגיל השלישי  8336

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 

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

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

 ימי התנדבויות מרוכזים. 2יתקיימו 

המקהלה פועלת באדיבות משפחת צימרמן זו השנה העשירית, בניצוחו של מר   -מקהלת המרכז הבינתחומי  8338

 מר מגוון, ומופיעה באירועים שונים בקמפוס. המקהלה מבצעת חומיכאל שני. 

 .אין צורך בניסיון קודם או בידע מקדים בקריאת תווים

 מרכז דרך האתגר הוא מרכז לחינוך וספורט אתגרי וימי לנוער במצבי סיכון.  - פרויקט דרך האתגר 8387

ת המטרות המרכזיות אחמטרתו 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 

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

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

 השנים בבית הספר.

קיימת למעלה מעשור ומורכבת  שלום ז"ל–להקת המחול של המרכז הבינתחומי על שם הדר שלגי  8388

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

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

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

תוכנית  -התנדבות בבתי משפט )סטודנטים למשפטים בלבד(  -סטודנטים למשפטים בשרות הקהילה 8353

וף עם הנהלת בתי המשפט. התכנית משלבת פעילות אקדמית ומעשית, ייחודית של המרכז הבינתחומי בשית

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

 יהוו חלף לקורס בחירה משפטי.

שמטרתו הכנת ילדי סטודנטים מכלל בתי הספר במרכז מוזמנים לקחת חלק בפרויקט  -ניצני הבינתחומי  8352

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. 

 פרטים ראה בתקנון הלימודים. -שירות מילואים  8313

אקונומי נמוך המתקשים -עמותת 'פוש' לתת סיוע בלימודים לתלמידים מרקע סוציו מטרת -עמותת פו"ש  8368

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.

עמותת צמ"ח היא פרויקט סטודנטיאלי כלל ארצי, ייחודי מסוגו,  -)"ציונות, מנהיגות, חינוך"( תנועת צמ"ח  8365



 תשע"ה

 

 -4- 

 אשר פועל להגברת הסולידריות החברתית וחינוך למעורבות ואהבת הארץ בקרב תלמידי התיכונים בישראל. 

להקת הבית של המרכז הבינתחומי מורכבת מסטודנטים כישרוניים בתחום  -להקת המרכז הבינתחומי  8113

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

 מוסיקאליים חיים באירועי המרכז ואירועי אגודת הסטודנטים. 

ו של הסטודנטים במרכז הבינתחומי. הוא הרדיהרדיו הבינתחומי  - FM 2.6.1 -רדיו הבינתחומי  8117

 23הסטודנטים הם השדרנים, עורכים, מפיקים, טכנאים ועורכי המוזיקה, ובליווי של צוות מקצועי משדרים 

 ימים בשבוע, מגוון תכניות מלל בעברית ובאנגלית.  5 -שעות ביממה 

שורי למידה מסייע לסטודנטים מרכז לאה ונפתלי בן יהודה לטיפוח כי - המרכז לטיפוח כישורי למידה 8132

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

פרויקט ייחודי למרכז הבינתחומי הרצליה, במסגרתו מוזמנים המתקבלים החדשים  - סטודנט מלווה 8138

 הבינתחומי עוד בטרם תחילת הלימודים. להצטרף למשפחת 

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

 החדשים ללימודים מרגע קבלתם ועד תחילת הלימודים. 

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

חובשים, פרמדיקים  2333-וכיום מונה הארגון מונה כ 2338הארגון הוקם בשנת  -ארגון "איחוד והצלה"  8228

ורופאים פעילים מדן ועד אילת. הארגון מאושר כגוף מסייע בשעת חירום על ידי רשויות הבריאות. מתנדבי 

 "איחוד הצלה" מגישים סיוע רפואי לחולים ולפצועים הזקוקים לטיפול וסיוע רפואי מיידי.

  -פרויקטים של קיימות בעיריית הרצליה  8225

הינם חלק מהחזון העירוני הכללי של העיר לפיו: "העירייה תשאף ליצירת סביבה קיימות והגנת הסביבה 

ידי הובלה בתחום איכות החיים ואיכות הסביבה". התכנית כוללת מגוון רחב של -עירונית איכותית על

פרויקטים בתחומים שונים כגון התייעלות אנרגטית, תחבורה בת קיימא, בנייה ירוקה, העלאת מודעות 

 ועוד. הציבור 

שעות  83 -סטודנטים אשר יתקבלו לתוכנית יוכשרו כחונכים במרכז לכתיבה ויתבקשו ל -מרכז כתיבה  8854

נקודות זכות  2-אקדמיות, במהלך שעות הקבלה או בפגישות קבועות מראש, בעזרה לסטודנטים, בתמורה ל

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

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

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

 אנגלית(.

מאות סטודנטים, מתנדבים, וחיילים אשר מתוך ערכי ציונות, נתינה, הינה יוזמה ייחודית של  -אח גדול  8535

משפחתיות וישראליות על כל גווניה, חיילים בודדים משוחררים מאמינים כי יש ביכולתם לתת לחיילים 

הבודדים של היום כתובת אישית ב"גובה העיניים" לצרכים שהם עצמם מכירים כל כך טוב מניסיונם האישי. 

ייכות ואחריות לעתיד החברה הישראלית.  זהו מערך קליטה כלל ארצי, המאפשר לצעיר בתוך תחושת ש

הבודד לקבל תמיכה, הדרכה וכלים להתמודדות עם אתגרים שוטפים. כל זאת ממתנדב שמבין ללבו של 

 החייל ואת מכלול הנסיבות של מצבו. 

זקוקים לכם בפעילויות הסברה  חשוב לציין שלא כל המתנדבים בעמותה הם חיילים בודדים לשעבר, אנו

 עבור עולים חדשים, שעושים צעדיהם הראשונים במדינת ישראל.

התוכנית מסייעת ותומכת במאות ילדים ובני נוער ומעניקה שרות חונכות  -אח בוגר אחות בוגרת ישראל  8531

 עותי.אישי.  המתנדבים מהווים אחים ואחיות בוגרים, לליווי ארוך טווח וקשר איכותי ומשמ

. העמותה מעניקה ליווי מקצועי, פיקוח, הדרכה, 8-11"האחים והאחיות" הצעירים הינם ילדים בגילאים 

 תמיכה וייעוץ פרטני וקבוצתי למתנדביה , לאורך כל תקופת ההתנדבות.

 תכנית של הסוכנות היהודית ברעננה והסביבה, מעוניינת במתנדבים לסיוע בלימוד השפה -"בבית ביחד"  8536

 העברית ובעזרה בהכנת שיעורי בית, לתלמידים עולים חדשים שהגיעו השנה לישראל.

לימוד השפה העברית הינה אחת המשימות החשובות והקשות הניצבות בפני העולה, המאפשרות לו להשתלב 

 בכל מעגלי החיים בארץ.

, מפעיל תוכנית שמטרתה  היא עיריית  הרצליה -המטה  לבטיחות בדרכים  -קידום הבטיחות בדרכים בעיר  8513

למנוע תאונות דרכים ולהגביר את הבטיחות בדרכים בקרב התלמידים  ככלל תוך קידום המודעות בתחום 

 הרכיבה הבטוחה בפרט. 

התוכנית תכלול קיום  פעילות  הדרכה  לתלמידים בחטיבות הביניים העירוניות, ייזום  פעולות  הסברה  
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לות משותפת עם גורמים שונים העוסקים  בתחום: עיריית הרצליה,  מערכת בקרב  תלמידים  והורים ופעי

 החינוך, משטרת  ישראל  וכד'.

מאפשר לסטודנטים לקחת חלק פעיל כנגד תופעת האנטישמיות  -( ISCAהפרויקט למאבק באנטישמיות ) 8511

י אינטרנט אנטישמים ברשת האינטרנט בנוסף לגילויי גזענות, הסתה לאלימות והכחשת שואה. למפות אתר

ולהתמודד עם התוכן באתרים אלו במגוון כלים. הסטודנטים מחולקים לצוותי עבודה הפועלים בפלטפורמות 

הפופולריות ביותר ברשת )פייסבוק, יוטיוב, טוויטר, ויקיפדיה וכו'( ומקבלים יד חופשית בבחירת התוכן 

ודית לאלו הרוצים לעסוק במיגור הגזענות והדרכים היצירתיות להפצתו. הפרויקט מהווה הזדמנות ייח

לגיטימציה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית -המתמשכת כלפי העם היהודי וכן תופעת הדה

 בליבה של קהילת האינטרנט.  

תכנית ארצית הפועלת במספר מרכזים של הלל ברחבי הארץ. התוכנית עוסקת בהתנדבות עם  - זכור וכבד 8512

אה, ומוסיפה רובד נוסף מתוך הבנה כי התנדבות שכזאת צריכה להתאים לקהילה הייחודית אותה ניצולי שו

זוכים משתתפי התוכנית לפגוש. על כן התכנית מאפשרת לעסוק בהתנדבות מעשית מחד ובדיון עיוני ומעמיק 

 בנושא השואה וזכרה מאידך.

סביבת תכנות ידידותית המאפשרת יצירה עצמית הינה   - קידום יצירה אינטראקטיבית בקהילה )סקראץ'( 8111

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

 למשתמשים בה לשתף את יצירותיהם ברשת האינטרנט.

סיון במשחק וגם המועדון מיועד לכלל הסטודנטים במרכז הבינתחומי, כאלה שיש להם ני -מועדון הדרמה  8137

כאלה שרוצים להתחיל. מועדון הדרמה נותן קורס משחק מקצועי מאוד, עם מורה מוסמכת ומקצועית, 

 השחקנית עדי נוי.

 

 
 
 
 


