
 חלקה למעורבות חברתית במלפיד תוכנית   –שאלות ותשובות  
 

 שאלה: מתי מתחילה הפעילות? 

 20.3.22 -תשובה: ב

 

 שאלה: האם אני יכול לבחור בית ספר לבצע בו את הפעילות? 

 תשובה: כן, ובלבד שהוא בדרום, שבית הספר זקוק לתגבור לימודי ושקבלת על כך אישור מראש. 

 

 שאלה: איפה מתבצעת הפעילות? 

 התלמיד( בדרום. תשובה: בבתי הספר )לא בבית הסטודנט או 

 

 ניתנים באופן פרטני או בקבוצות?  שאלה: האם הלימודים 

 ילדים/בני נוער(.  3-5תשובה: בקבוצות. לרוב קבוצות קטנות )

 

 ? שאלה: האם יש מחויבות למספר שעות קבוע בשבוע

תשובה: חלוקת השעות תתבצע בהתאם ללוח הזמנים של הסטודנט ולצורכי בית הספר. מדובר  

 בשבוע.   שעות 4בלפחות 

 

 שאלה: עד מתי עליי להשלים את הפעילות? 

. ניתן יהיה לבצע פעילות גם בחודשי הקיץ בבית הספר של החופש  לתשובה: עד חודש יוני כול

 הגדול או במרתונים של בגרויות.

 

 שאלה: האם אני מקבל הנחייה/הדרכה לביצוע הפעילות? 

ובאילו חומרי לימוד להשתמש. בנוסף,    תשובה: כן. בבית הספר ינחו אותך כיצד לבצע את התגבור

 רכז מטעם המחלקה ילווה את הסטודנטים הפעילים ויהווה כתובת עבורם. 

 

 באילו מקצועות יתבצע התגבור הלימודי? שאלה: 

 מדעים.  כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, תשובה: שפה, אנגלית, חשבון/מתמטיקה,

 

 האם הפעילות מועברת באופן פרונטאלי או בזום?  שאלה:

משרד  הנחיות  בשל  לכך  מניעה  תהיה  אם  אלא  פרונטאלי  באופן  תתקיים  הפעילות  תשובה: 

 הבריאות.

 



 סיון בלימוד ילדים או בני נוער?ישאלה: האם נדרש נ 

 תשובה: לא. הדבר מהווה יתרון אולם אינו תנאי הכרחי. 

 

 וונטי לקבלה לתוכנית?שאלה: האם תחום הלימודים שלי רל

 תשובה: לא. יכולים להתקבל לתוכנית מכלל הפקולטות באוניברסיטה.

 

 שאלה: האם אני חייב ללמוד באוניברסיטת בן גוריון? 

 תשובה: כן. רק סטודנטים/יות מבן גוריון יכולים/ות להגיש מועמדות

 

 : האם אני יכול להגיש מועמדות אם קבלתי מלגה מדקאנט הסטודנטים? שאלה

שקבלת בדקאנט. סך    לגה מה בניכוי    ש"ח  10,000שולם לך מלגה של  תשובה: כן. במקרה כזה ת

 השעות שיש לבצע בתוכנית יהיה בהתאם. 

 

 האם ישולמו דמי נסיעה?  שאלה:

 לא ינתן תשלום נפרד עבורם.  תשובה: המלגה כוללת גם הוצאות נסיעה.

 

 שאלה: מהם מועדי קבלת המלגה? 

₪. היה והסטודנט    3,000  - ₪. בחודש ספטמבר   3,000  - ₪, בחודש יולי  3000  - תשובה: בחודש מאי

 תועבר לו מלוא המלגה בחודש יולי.  30.6.22ישלים את מכסת שעות הפעילות הנדרשות ממנו עד  

 

 שאלה: האם מפגשי ההכשרה יתבצעו בזום? 

 תשובה: מפגשי ההכשרה יהיו בקמפוס אלא אם תינתן הודעה אחרת. 

 

 מו מפגשי הכשרה?מתי יתקיי שאלה:

   27.6, 22.6, 8.6, 25.5 ,10.5  ,25.4, 11.4, 30.3, 23.3 ,15.3 תשובה: בתאריכים

 (22:00-20:00)שעה 

 יתכנו שינויים.*


