
 

 

 

 

 שלום רב,

 

 שרותי דיקנאט הסטודנטיםהנדון: 

 

 

 ברצוני להביא לידיעתכן/ם את מגוון שרותי הדיקנאט העשויים לסייע לסטודנטים במהלך לימודיהם:

 

 סיוע לכלל הסטודנטים:
 

סטודנטים לתואר ראשון והלומדים קורסי השלמה לקראת תואר שני )ללא קשר למצבם  .1

עזר פרטניות בסמסטר. שיעורי העזר מועברים ע"י  האקדמי( זכאים לעשר שעות שיעורי

 הרישום והתשלום באמצעות מסך "מידע אישי" באתר דיקנאט הסטודנטים. סטודנטים מצטיינים.

http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/support_lessons_reg.aspx 
 

 
בקבוצות  בשיעורי תגבור המועברים סטודנטים לתואר ראשון רשאים להשתתף :"עזרתון" .2

על מנת לאפשר להם "להדביק" את קצב ההתקדמות של   קטנות )עד עשרה סטודנטים(

 ₪. 222 -הכיתה.התגבור מועבר ע"י סטודנטים לתארים מתקדמים. עלות לסטודנט לסמסטר

 י" באתר דיקנאט הסטודנטים.התשלום באמצעות מסך "מידע איש

http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/ezratonim.aspx 

 
סטודנט רשאי להשתתף בכל אחת מהסדנאות למיומנויות הלמידה המוצעות במהלך הסמסטר.  .3

, ללמוד איך ללמוד, כתיבת עבודות, קריאה מהירה, נושאי הסדנאות מגוון: טיפול בחרדת בחינות

 ניהול זמן ועוד. קבוצות הסדנאות נפתחות במהלך כל הסמסטר.

הרישום והתשלום באמצעות מסך "מידע אישי" באתר ₪.  252עד ₪  32מחיר לסטודנט 

 דיקנאט הסטודנטים.

http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/workshops.aspx 
 

 3-4שעות לימוד,  12מרתונים: שעורי תגבור לקראת בחינות. מרתון ניתן במסגרת של  .4

 מפגשים. תוכן מרתון נקבע עפ"י רצון הקבוצה ותיאום עם המתרגל.

 המרתון אינו מהווה תחליף ללימוד בקורס/תרגול.

התשלום באמצעות מסך "מידע אישי" באתר דיקנאט ₪.  162 -עלות לסטודנט למרתון

 הסטודנטים.

http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/marathons.aspx 

 

 

 התוכנית למניעת נשירה: -ַמְעָלה

ם והיבטים דידקטיים המשלבים למידה התוכנית למניעת נשירה, משלבת היבטים פסיכולוגיי - ַמְעָלה

 ורכישה של אסטרטגיות למידה.

 התוכנית מוצעת לסטודנטים מהפקולטות להנדסה, בריאות וטבע.

כישלונות  2-ומטה ו 02התוכנית מיועדת לסטודנטים במצב "אזהרה"/"על תנאי", בעלי ממוצע מצטבר 

 לפחות.

נשירה. בפגישה זו תבנה תוכנית סיוע, ליווי  הסטודנטים המתאימים יוזמנו לפגישה עם רכזת למניעת

 ומעקב.
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 תוכנית הסיוע תכלול את אחד או יותר מהמרכיבים הבאים )עפ"י הצורך(:

 יומלצו לסטודנט עפ"י המקצועות בהם מתקשה.  -שיעורי עזר על בסיס קבוע ועפ"י הצורך      .1

 סטודנטים בקבוצה(.  5קבוצתיים )עד  שיעורי העזר יינתנו כשיעורים פרטניים או בשיעורים      .2

 בבעיות נקודתיות. -יעוץ פרטני באסטרטגיות למידה )ע"י מומחה לתפקודי למידה(      .3

 טיפול פסיכולוגי תומך.      .4

 טיפול בחרדת בחינות.      .5

 יומלצו לסטודנט עפ"י סוגי הבעיות איתן הוא מתמודד  -סדנאות      .6

 ן, קריאה יעילה, כתיבת עבודות, ארגון חומר, אסטרטגיות למידה וכד'(.)ארגון זמ         

 

 .לסמסטר₪  322התוכנית כרוכה בדמי השתתפות של 

 

איתור הסטודנטים נעשה במשולב עם מזכירויות הפקולטות. להשתתפות בתוכנית יש לפנות למזכירת 

 plump@bgu.ac.ilלדוא"ל  , נועה פלומפבמדור קידום סטודנטים התוכנית

 

http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/dropout_prevention.aspx 

 

 סיוע לסטודנטים עם מוגבלויות רפואיות, לקויות למידה והפרעת קשב:
 

אומי הוקם מרכז תמיכה לסטודנטים עם מוגבלויות שונות, הנועד ללוות ולסייע בשיתוף הביטוח הל

 לסטודנטים במהלך לימודיהם.

 חברי המרכז זכאים לשרותים הבאים:

 )על בסיס שבועי לזכאים או עשרה שיעורים ליתר חברי המרכז(.שיעורי עזר  -חונכויות .1

 סדנאות .2

 כניסה לחדר טכנולוגיות .3

 . ליווי אישי .4

 לשנה ומזכים בקבלת כל השירותים ללא תשלום נוסף.₪  051דמי הרישום למרכז הינם 

 אישור ועדת ההתאמות.ניתנות לסטודנטים רק לאחר  התאמות בלימודים ומבחנים

 

 סטודנטים עם מוגבלויות רפואיות מחוייבים באישור ועדה רפואית בראשותו של רופא תעסוקתי. .1

ואישור ועדה )בלבד(  מת"להפרעות קשב וריכוז מחוייבים באבחון סטודנטים עם לקויות למידה ו .2

 ללקויות למידה.

 

 הסברים כללים על סוגי ההתאמות הנפוצות ואופן מימושן בפועל:

 

 ההתאמות מאפשרות לסטודנט לעקוף את תחומי הקושי ולתת ביטוי לידע שרכש. 

 ונטיים להערכת הידע של ההתאמות הן שינויים בתנאי ההיבחנות והן מסירות מאפיינים שאינם רלו

 . אופי ההתאמה נקבע על פי / מגבלה רפואיתהתלמידים אך מהווים מכשול בביטוי הידע כתוצאה מלקות למידה

 הקשיים הספציפיים שאובחנו אצל הסטודנט.
 

 

  10-1059510חיים חדד, טל:  -מתאם תמיכה בתפקודי למידה 

hadadh0@gmail.com 

 10-1050500פנינה ישראלי, טלפון:  -מתאמת תמיכת סטודנטים

pninai@bgu.ac.il 
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 סיוע לסטודנטים מהמגזר הערבי:

דיקנאט הסטודנטים מפעיל תוכניות לקידום ההשכלה הגבוהה בקרב הסטודנטים הערבים. מטרת התוכניות 

דנטים להתמודד עם הקשיים הרבים בהם הם נתקלים. במסגרת התכנית ניתן לקבל סיוע לעזור לסטו

עזרה לימודית קבוצתית, שיעורי עזר פרטניים, חניכה חברתית בשנה הראשונה  בתחומים הבאים:

" למניעת נשירה, ליווי  ַמְעָלה ללימודים, סדנאות לשיפור מיומנויות למידה, ייעוץ אקדמי, תוכנית "

 ובדת סוציאלית.וטיפול של ע

 :ממוצא אתיופיעולים וסטודנטים סיוע לסטודנטים 
 

דיקנאט הסטודנטים מפעיל תוכניות לסיוע לסטודנטים עולים בשיתוף משרד הקליטה )מימון שיעורי עזר 

 ומרתונים(.

סטודנטים ממוצא אתיופי זכאים לסיוע כלכלי )תלושי אוכל למנזה, החזרי נסיעות, החזר בגין רכישת 

 ( וכן סיוע במימון שיעורי עזר, סדנאות ומרתונים. ספרים

 

 לשאלות/הבהרות ניתן לפנות לדיקנאט הסטודנטים, מדור קידום סטודנטים:

 

  10-1055710טל'  -שלומית אטיאס, רמ"ד קידום סטודנטים

shcohen@bgu.ac.il 

 

 

 

 בברכה,

 

 

 ספיפרופ' משה כ

 דיקן הסטודנטים
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