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 יעורי עזרמתן  שהסכם 
 כלל המגדרים מכוון למטעמי נוחות בלבד והוא נכתב בלשון זכר  הסכםה*

 
 שלום רב,

 

החונכים שלנו במכללה האקדמית עמק יזרעאל ומקווים שתמצא מערך אנו מברכים אותך על הצטרפותך ל
 , תרומה לזולת והנאה. התפתחות מקצועיתבחונכות 

 

 .מתן שיעורי עזרושא שמסדיר את נמצורף להלן הסכם 
 

 הגדרות:

 .או מתרגל(תואר אקדמי )סטודנט, בוגר  חונך: מי שמעביר שיעורי עזר .1

 מקבל שיעורי עזר. ה סטודנטחניך:  .2

 
 הנחיות:

 חתםאחרי שזה ועותק מהסכם מקבל אישור העסקה חונך שמועסק במכללה האקדמית עמק יזרעאל  .1
 :ים הבאיםטפסהאת  ומסר

 .(101טופס ) כרטיס עובד .א

 .טופס פרטי בנק .ב

 צילום ת"ז וספח. .ג

 תיאום מס מפקיד השומה.טופס להמציא יש צורך במידה והחונך עובד במקומות אחרים  .2

אין לקיים או במעונות המכללה.  להתקיים בספרייה, בכיתת לימוד פנויהמפגשי החונכות יכולים  .3
 .)אלא באישור מיוחד( מחוץ לכותלי המכללהמפגשי חונכות 

שעות  8מכסה של  בכל מקרה אין לעבורלמפגש. יהיה עד שעתיים חונכות המפגש מומלץ שהיקף  .4
 ביום.חונכות 

 אין לקיים מפגשי חונכות בימי שבת ובחגים. .5

 רכזת.וטבלה מ חונך זיכויטופס , ניךחחיוב טופס  - חונכותהטפסי  3והגשה של אחראי על מילוי החונך  .6

בשורה המתאימה וזאת אחרי  חונכותכל מפגש  בתוםחונך בטופס זיכוי על החונך להחתים את החניך  .7
 תאריך, שעת התחלה ושעת סיום.: פרטי המפגש כל שמילא את

 .בסוף כל תקופת דיווח ניךחחיוב טופס על החונך להחתים את החניך  .8

 (.20/7-19/8לחודש העוקב )לדוגמא:  19 -לחודש עד ל 20 -הינה מהלשיעורי העזר תקופת הדיווח  .9

, )זיכוי בכל חודש 10 -עד היש להגיש בחודש העוקב,  10לחודש עד  20דיווח על שיעורים שיבוצעו בין  .10
 .(רכזתוטבלה מ חיוב

 חיוב, )זיכוילאותו חודש  19 -בחודש יש להגיש לא יאוחר מה 11-19דיווח על שיעורים שיבוצעו בין 
 .(רכזתוטבלה מ

ומהווה תמורה מלאה עבור כל  מכללהשל הבהתאם לטבלת התעריפים משולם לחונך התגמול הכספי  .11
הצוות המקצועי  הכנה לקראת המפגש, השתתפות בפגישות :הנלוות לתפקיד החונך, כגון תהפעילויו

 .וכו' ובישיבות צוות היחידה

 .במסגרת החונכות שאושרה החניךמ לא לגבות תשלוםהחונך מתחייב  .12

 הם הוא מלמד./ולחנוך סטודנט/ים הלומד/ים בחוג/ים ב אינו יכול/ עמית הוראה מתרגל .13
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 כלליות לחונךהנחיות 
 
 

ולהתמודד באופן עצמאי עם אתגרי האקדמיות מטרת החונכות הינה לסייע לסטודנט להגביר את יכולותיו 

 חשוב מאד לעודד את הסטודנט לחשיבה עצמאית, הסקת מסקנות, חיפוש וניסוח באופן עצמאי. . הלימודים

 חשוב להימנע ממצבים של פיתוח תלות או עשייה במקום הסטודנט.

 
 
 
 

 תפקיד החונך אינומה  תפקיד החונךמה 

 בקורסהחונך אינו מחליף את המרצה  לימודיבהבנת החומר הסיוע 

 סיוע בהכנת שעורי בית
ואינו מבצע החונך אינו כותב או מנסח רעיונות 

 עבור החניך עריכה לשונית

 החניך  עבורהחונך אינו פותר תרגילים  כתיבה אקדמית סיוע ב

 מתרגם מאמרים עבור החניךהחונך אינו  בחינותקראת הכנה ל

סיוע בארגון החומר הלימודי, ניהול זמן, יצירת 

 וכד' סדרי עדיפויות
 עבור החניך מבצע ניתוח סטטיסטיהחונך אינו 

 
 .במפגש משותף וכו'לנסח, לערוך, לפתור, לתרגם, לבצע ניתוח סטטיסטי לעזור לחניך ניתן 

 
 
 
 
 
 
 

 

 בחתימתי את תוכן ההסכםאני מאשר  □
 
 

________________ ________________ ________________ ________________ 

 חתימה תאריך ת"ז שם החונך

 


