
 2019-2020טכניון  סטודנטים יוצאי אתיופיה 

 דרכי פניה וערוצי סיוע

 אנחנומי 

מתן הסיוע לסטודנטים יוצאי אתיופיה דרך ות"ת, מתקיים זו השנה השנייה. 

מטרתו צמצום נשירה, הגדלת מספרם של הסטודנטים במוסדות האקדמיים 

ובטכניון בפרט, הגדלת מספר הבוגרים והגדלת מספר הלומדים לתארים 

 מתקדמים. 

יש לכם את הסיוע  , נבחרנו להגאנו, לשכת הדיקן והיחידה לקידום סטודנטים

 המדובר בטכניון. 

 ערוצי הסיוע ודרכי הפנייה

 שלום יצחק –חונך מלווה 

סיוע בבירוקרטיה, מילוי  ,ייעוץ ,בקשה ,שאלהבכל  החונךניתן לפנות אל 

בכל יום רביעי זמין בתאום . 0509753962טלפון:  :עודטפסים למעונות מלגות ו

 ., מתחת ללשכת דיקןפישבךסמוך למרפאה בפינת בניין במשרד הנמצא 

  מהיחידה לקידום סטודנטיםיועצות השיחות אישיות עם 

יכולות לעזור בתחומים שונים: עזרה היועצות מהיחידה לקידום סטודנטים 

קביעת סדרי עדיפויות ; ללמוד איך ללמוד בטכניון למצב החדש;בהסתגלות 

ייעוץ לגבי בחירת פקולטה במידה וקיימת התלבטות  ;ותכנון זמן שבועי ויומי

איך מתכוננים לבחינות ואיך מתנהגים  ;טיפול בבעיות למידה וריכוז ;מקצועית 

משפחתי  סיוע במצבים של משבר אישי, ;במצבי לחץ והתרגשות ; סיועבבחינות

 טיפול בבעיות פיזיות, רפואיות או לקויות למידה.  ;או תחושת מצוקה

ליחידה לקידום סטודנטים  יכול לפנותת עוניין לקבוע שיחה עם יועצדנט המסטו

/  lizetta@technion.ac.il: יםייללאחד מהמ דרך אחד מהערוצים הנ״ל:

KidumStud@technion.ac.il  , :או להגיע למזכירות היחידה  8294112-04בטלפון

, ביום ה' בין השעות 14:00עד  9:00ד' בין השעות  -קבלה: ימים א' השעות ב

 12:30עד  9:00

  סיוע כלכלי 

החזר חלקי על מגורים )מעונות או שכ"ד(, או  הכולל סיוע כלכליאנו מציעים 

 . בדירה שכורהלמי שאינו מתגורר במעונות או , חודשי -חופשי כרטיס בגובהבהחזר תשלומי הנסיעות 

לפנות ליחידה לסיוע אשר בלשכת הדיקן לצורך בחינת מצבו  יכולכנית הנתקל בקשיים כלכליים וכמו כן, כל סטודנט מהת

, או להגיע באופן אישי 8292535/8-04, טלפון ac.iltdean@cc.technion.ואפשרויות הסיוע העומדות בפניו, באמצעות המייל 

 .(כניסה מהמדרחוב, הבבניין פישבך באגף הצמוד לאולמן ללשכת דיקן הסטודנטים )היחידה ממוקמת 

 

 

ות”ת הגדירה את הנגשת "

מערכת ההשכלה הגבוהה 

לאוכלוסיות ייחודיות כיעד 

מרכזי בתכנית העבודה, בדגש 

על יוצאי אתיופיה, חרדים 

וערבים. מחובתנו להעמיק את 

המצוינות האקדמית 

והמחקרית, אך בד בבד 

לפתוח את שערי ההשכלה 

הגבוהה לכל הקבוצות 

והמגזרים בחברה, ולקדם 

שוויון אמיתי המאפשר לכל 

סטודנט בישראל להגשים את 

כישוריו, ללא קשר למוצאו או 

"מקום מגוריו  

יו"ר  –פרופ' יפה זילברשץ 
הוועדה לתכנון ותקצוב של 

 המועצה להשכלה גבוהה
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 סיוע אקדמי 

o סטודנטים מצטיינים, דרך יועצות היחידה לקידוםקבלת רשימת חונכים ,. 

, כאשר החונכים הם רלוונטיים בעיקר בסמסטר שעות חניכה 10ניתן לקבל כ 

 לקורסים מהשנתיים הראשונות ללימודים.   

o GOOL (אתר למידה) -  קורסיםonline  בקורסי המבוא. לכל סטודנט

 בהתאם לצורך. )קופון מהווה חיבור לקורס באתר(. נו עד שני קופוניםיינת

o  לרכוש המעוניין סטודנט  - בהחזר כספי עבור תשלום לפק״לים סיוע 

 על חונךה את ולעדכן הקבלה את לשמור חשוב. אס״ט אתר דרך הרכישה את מבצע ,באס״ט פק״ל

 .חונךה דרך ויפורסם התכנית מנהליידי  על יעודכן ההחזר גובה, הרכישה

 למידה מיומנויות סדנאות  

 ניהול; בטכניון מיטבי למידה ניהול; למידה מיומנויות בנושאי ללא עלות סדנאות מקיימות היועצות סטודנטים לקידום ביחידה

  .היחידהפרסום הסדנאות בכניסה ליחידה לקידום סטודנטים ובאתר . לחצים

 סיוע במימון אבחון לקויות למידה ולהפרעות קשב 

בהתאם לצורך, אשר יקבע על ידי יועצי היחידה העוסקים בלקויות למידה )רוזי אנגל וגיל ברקוביץ(, סטודנט אשר מבצע 

 אבחון, יוכל לקבל החזר על אבחון. 

 סיוע במימון טיפול פסיכולוגי 

י המתקיים בשירות הפסיכולוגי בטכניון. גובה הסיוע יקבע בהתאם לצורך ולמצב ניתן לקבל סיוע במימון טיפול פסיכולוג

 ביועצות מהיחידה לקידום רלהיעז וניתן גםעצמאי  לשירות הפסיכולוגי יכולה להיעשות באופן פנייה. הסטודנטהכלכלי של ה

 . חונךאו ב סטודנטים

 

 בהצלחה! 

 

 בדרך לפסגה 

 צור קשר

      

 460אולמן, 

077-8874112 

KidumStud@technion.ac.il 

https://dean.web.technion.ac.il/? 

 

 

 

 בהצלחה!

 

 לפסגה  בדרך 
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