
 בוגרי החינוך החרדי שילוב 

 דרכי פניה וערוצי סיוע 

 מי אנחנו

את ההשכלה  מאמצים ומשאבים רבים על מנת להנגיש המקדיש מדינת ישראל

 .הגבוהה לאוכלוסייה החרדית ולשלבה בתעסוקה ובחברה בישראל

של   םהגדלת מספר  המטרתש רב שנתית תכניתפועלת טכניון בהתאם, ב

הסטודנטים במוסד, הגדלת מספר הבוגרים והגדלת מספר הלומדים לתארים  

  האוכלוסייהכנית הם הכרה במאפיינים הייחודיים של ועקרונות התמתקדמים. 

 בפערי ההשכלה של אוכלוסייה זאת. החרדית ו

 כנית? ולמי מיועדת הת 

   .גברים או נשים, י"ב'-לימודים בפיקוח חרדי בכיתות ט' שלמדו במוסד כל מי

 בטכניון   ערוצי הסיוע ודרכי הפנייה

  פרופ' רוס פינסקי  –יועץ אקדמי 

 מולי דותן  – כניתואחראי הת  

 -האחראי בכל שאלה ובקשה. זמין בדוא"ל ניתן לפנות אל 

dotan@g.technion.ac.il.  בניין אולמן,  ה'. יושב ב  –בימים ב', ג' ו  נמצא בטכניון

 , חדר שוויון הזדמנויות. 6קומה 

 אורי לוי – סטודנטים ירכז 

, כגון מילוי טפסים והגשת בקשות  סיועול שאלהבכל  יםהרכזניתן לפנות אל 

 שנתן לקבל מאחראי התוכנית. בדוא"ל  ניםזמיבטכניון ומחוצה לו. 

  ותמיכה עוץ ימרכז  – סיוע אישי 

יכולות לעזור בתחומים שונים: עזרה בהסתגלות   ותמיכה יעוץ מרכזיועצות 

קביעת סדרי עדיפויות ותכנון זמן ; ללמוד איך ללמוד בטכניון למצב החדש;

  ;ייעוץ לגבי בחירת פקולטה במידה וקיימת התלבטות מקצועית  ;שבועי ויומי

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

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

 או לקויות למידה.  , חושיותטיפול בבעיות רפואיות ;תחושת מצוקה

   דרך אחד מהערוצים הנ״ל: למרכז ייעוץ ותמיכה יכול לפנותת דנט המעוניין לקבוע שיחה עם יועצסטו

   077-8874112בטלפון:  או  counsel@technion.ac.il בדוא"ל

  סיוע כלכלי 

o  כנית ומידע עדכני יינתן במפגש עם אחראי הת  . 

o כנית משלימה, כגון "הישגים להייטק".  וכל סטודנט יכול להיות חלק מת 

o  ידידות   קרן , כגון מלגתהחרדית לאוכלוסייהחיצוניות המיועדות לקבלה של מלגות כל סטודנט יכול לפנות

 . .ח.מרן ק.או ק  טונטורו

o  לפנות ליחידה לסיוע אשר בלשכת הדיקן לצורך בחינת   יכולכנית הנתקל בקשיים כלכליים ותבכל סטודנט

, או  8292535/8-04, טלפון tdean@cc.technion.ac.ilואפשרויות הסיוע העומדות בפניו, באמצעות המייל מצבו 

  שנתית הרב  התכנית   השקת "

  פרק היא  החרדית לאוכלוסייה 

  ההשכלה  בהנגשת   חשוב

  המגוונות  לאוכלוסיות הגבוהה 

 .הישראלית   בחברה והשונות 

  לציבור  תאפשר התכנית

  להגיע   והחשוב הגדול   החרדי

  שם  ולרכוש  האקדמיה   לשערי

  אזרחי  יתר כל כמו  ומקצוע ידע 

 " . ישראל מדינת

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

 המועצה להשכלה גבוהה 
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בבניין פישבך  להגיע באופן אישי ללשכת דיקן הסטודנטים )היחידה ממוקמת 

 . (כניסה מהמדרחוב, הבאגף הצמוד לאולמן

 סיוע אקדמי 

o  ,ץו ייעו תמיכההמרכז לסטודנטים מצטיינים, דרך יועצות חניכה פרטנית. 

, כאשר החונכים הם רלוונטיים בעיקר  בסמסטר שעות חניכה 8ניתן לקבל 

 לקורסים מהשנתיים הראשונות ללימודים.   

o GOOL /studies.co.il רלוונטי  ם מתוקשבים, קורסי  – ()אתר למידה

 קורסי המבוא.  לבעיקר 

o  של אס"ט בהחזר כספי עבור תשלום לפק״לים סיוע  . 

 כנית.  ולהנחיית האחראי על התההקצאה לכל סיוע אקדמי נוסף בהתאם  ▪

 למידה מיומנויות סדנאות  

  ניהול; בטכניון מיטבי למידה ניהול; למידה מיומנויות בנושאי ללא עלות סדנאות מקיימות היועצותץ ותמיכה במרכז לייעו

  הן.מועדי רסוםפהרכז יעביר את  . לחצים

  סיוע במימון אבחון לקויות למידה ולהפרעות קשב 

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

 .  כניתופנות לבקשה להחזר לאחראי התאבחון, יוכל ל

 סיוע במימון טיפול פסיכולוגי 

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

 רלהיעז וניתן גםעצמאי  לשירות הפסיכולוגי יכולה להיעשות באופן פנייה. הכניתועל ידי אחראי הת סטודנטהכלכלי של ה

 . יםאו ברכז מרכז הייעוץ והתמיכהביועצות 

 הכשרה לעולם התעסוקה 

כנית ו. התהכוללות: כתיבת קורות חיים, הכנה לראיונות אישייםכנית מועברות סדנאות הכנה לעולם התעסוקה, ובמסגרת הת

 מסייעת בחיבור לעולם התעשייה. 

  מפגשים חברתיים 

  . אירועי שיאבוגיבוש ל כניתולאורך השנה יתקיימו מפגשים חברתיים של הת

 

 בהצלחה! 

 

 בדרך לפסגה 

 צור קשר 

       

 460אולמן, 

077-8874112 

KidumStud@technion.ac.il 

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

 

 

 

 בהצלחה!

 

 לשיא  בדרך 
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