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דבר דיקאנית הסטודנטים
סטודנטים יקרים,

דיקנאט הסטודנטים הינו הגוף במכללה הטכנולוגית, האמון על רווחת הסטודנט!

תפקידנו להעניק לכם את התמיכה והעזרה הדרושים כדי שתוכלו להתמקד בלימודים 
ולהצליח.

צוות הדיקאנט כאן עבורכם, ומציע לכם מגוון שירותים ופתרונות בטיפול בבעיות: אישיות, 
כלכליות, לימודיות במידה ויעלו במהלך הלימודים. 

אנו מזמינים אתכם להיעזר בשירותי הדיקאנט, לממש את זכויותיכם ולקבל את הכלים 
להצליח בלימודים. 

נעמוד לרשותכם ככל שניתן, כדי שתקופת לימודיכם תהיה מהנה ומוצלחת ובכדי שתגיעו 
בהצלחה לקו הסיום.

בברכה, 
לירון זינו דיקאנית הסטודנטים

וצוות הדיקנאט

 "גדולים החולמים חלומות והופכים חלומות למציאות.
גדולים העוסקים במעשים קטנים והופכים את המעשים לגדולים" 

הרב משה צבי נריה



המשרד מטפל בכל הנושאים הקשורים לרווחת הסטודנטים במהלך 
תקופת הלימודים, ועוסק בסיוע ובייעוץ לסטודנטים בתחומים הבאים:

סיוע לסטודנטים לקויי למידה/  «
סיוע לבעלי לקות רפואית.

סיוע לסטודנטים הזקוקים  «
לתגבור לימודי 

טיפול בסטודנטים בשנת  «
הלימודים הראשונה - חיזוק 

מוכנות ללימודים.

סיוע לעולים חדשים «

סיוע למגזר הבדואי «

ייעוץ חינוכי «

מלגות המכללה ודיקנאט  «
הסטודנטים

מלגות מקרנות וגורמים  «
חיצוניים

מלגת המכללה לעידוד מצוינות  «

סיור לימודי בחו"ל לסטודנטים  «
מצטיינים "משלחת מצטיינים 

לגרמניה"

סיוע בעניינים אקדמיים ומנהליים «

סיוע לסטודנטים המשרתים במילואים  «
)זכויות, הגשת ולת"מ ועוד( 

סיוע לסטודנטיות בהריון / שמירת הריון  «
/לאחר לידה / בחופשת לידה 

הפנייה לשירות ייעוץ פסיכולוגי  «

מניעה וטיפול בהטרדה מינית  «

אגודת הסטודנטים «

תחומי טיפול דיקנאט הסטודנטים

מלגות וסיוע 
כלכלי

מלגות 
הצטיינות

מרכז סיוע 
לימודי

סיוע כללי 
לסטודנט



מלגות וסיוע כלכלי

מלגות באמצעות המכללה לסיוע בשכר לימוד
סטודנטים, הלומדים בהיקף של מערכת לימודים מלאה ומתקשים 

במימון שכר הלימוד, זכאים להגיש בקשה למלגה זו, פעם אחת בכל 
שנת לימודים. 

יש למלא "טופס בקשה למלגה כללית", ניתן להוריד מאתר המכללה 
או במשרדי הדיקנאט ולצרף אישורים כנדרש. 

ועדת המלגות של המכללה הטכנולוגית דנה בכל בקשה, וההחלטה 
ניתנת על פי המצב הסוציו-כלכלי של הסטודנט. המלגות ניתנות 

כסיוע בתשלום שכר-לימוד.

מועדי ההגשה הינם
שנה א': עד לתאריך 1 במרץ בשנת הלימודים.

שנים ב' וג': עד לתאריך 1 לדצמבר בשנת הלימודים.

סטודנטים שמתחילים לימודיהם בסמסטר אביב, רשאים להגיש 
מלגה זו עד לתאריך 1 ליולי בשנת הלימודים. 

* מספר המלגות וסכום הסיוע, מותנים במסגרת התקציבית.
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מלגת דיקנאט הסטודנטים - "ביחד להצלחה"
תכנית מלגות ייחודית לסטודנטים בשנה ב' וג', אשר בתמורה למלגה, 

מלווים בחונכות לימודית סטודנטים בשנה א' לאורך כל שנת 
הלימודים, או מבצעים מעורבות חברתית בתרומה לקהילה.

זכאות למלגה נבחנת על פי מצב כלכלי, ממוצע ציונים מעל 80 וראיון 
אישי בדיקנאט, הבוחן התאמה לתוכנית ולפעילות בה. המלגה בגובה 

עד 6000 ₪. היקף הפעילות 100 שעות שנתיות. 

מלגת WORLD ORT-קדימה מדע
WORLD ORT - קדימה מדע, הינו הנציגות בישראל של הארגון 

החינוכי הבינלאומי WORLD ORT הפועל משנת 1880 ביותר מ-50 
מדינות לקידום החינוך המדעי-טכנולוגי. הארגון מקיים שותפות עם 

המכללה הטכנולוגית באר שבע משנת 2014.

מדי שנה מוענקות על ידי קדימה מדע, מלגות לסטודנטים על פי צורך 
כלכלי וקריטריונים הנקבעים על ידי התורמים. 

מערך הלוואות – ע"י דחייה או פיצול תשלומי שכר לימוד
המכללה הטכנולוגית מעמידה קרן לדחייה או פיצול שכר לימוד 

לסטודנטים, המתקשים בתשלום השוטף של שכר הלימוד, וזאת 
ללא הצמדה וריבית. 

טפסי בקשה ניתן לקבל בדיקנאט הסטודנטים, ולהגיש לא יאוחר מ – 
10 בחודש שבו מתבצעת גביית שכר הלימוד. 

לאחר אישור הבקשה, על הסטודנט המבקש להפקיד במדור 
חשבונות סטודנטים המחאות נגדיות לתאריכים שיקבעו בוועדה, 
ולפי סכום ההלוואה, ולהחזיר טופס זה בצרוף קבלה על הפקדת 

ההמחאות, להמשך טיפולו של דיקנאט הסטודנטים. על-סמך פעולה 
זו, לא ייגבה התשלום השוטף באמצעות הוראת הקבע. 

*סטודנט שהמחאתו לא תכובד ע”י הבנק, יועמד בפני וועדת משמעת.
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 משרד הביטחון, הקרן להכוונת חיילים משוחררים -
מימון והחזר שכר לימוד לחיילים משוחררים.

משרד הביטחון, מסייע במימון 100% משכר הלימוד לשנת לימודים, 
הניתן לסטודנטים שהינם חיילים משוחררים, בכפוף לעמידתם 

בתנאים הבאים: 

הוכרו ע"י משרד הביטחון כחיילים משוחררים «

החלו את לימודיהם תוך חמש שנים מסיום שרות חובה או שירות  «
לאומי.

בכפוף לכללים המפורטים בשנתון ובידיעון –לפרטי זכאות מלאים  «
יש לפנות למדור חשבונות סטודנטים או לעיין בשנתון/ידיעון. 

מלגת קרן B.E.T.A )ע"ש גב' דניאל גרימברט(
קרן ללימודי טכנולוגיה מצרפת מעניקה מלגות לסטודנטים במכללה 

הטכנולוגית. הקריטריונים של הקרן לקבלת המלגה הינם: לימודים 
במגמות טכנולוגיות, סטודנטים מצטיינים, סטודנטים בעלי צורך 

כלכלי-נבחן על פי מצב סוציואקונומי. מקבלי המלגה נדרשים לבצע 
חונכות לסטודנט במכללה בהיקף של 20-50 שעות שנתיות, דרך מרכז 

סיוע לסטודנט בדיקנאט. סכום המלגה נע בין 4000-7000 ₪ ונקבע 
באופן פרטני לכל סטודנט על פי שיקולי הקרן. 

.E במכללה פינת הנצחה למשפחת התורמת מאחורי בנין *

פר"ח - פרויקט חונכות 
תכנית חונכות פר”ח מופעלת ארצית ע”י מרכז פר”ח במכון וייצמן, 
רחובות. פר"ח הינה תוכנית לאומית להשפעה חברתית, המפעילה 
סטודנטים בפעילות חונכות עבור ילדים הזקוקים לעזרה לימודית 

ורגשית. סטודנטים, הלומדים במכללה הטכנולוגית, רשאים להירשם 
לתוכנית פר”ח, המופעלת באמצעות משרדי פר"ח באוניברסיטת בן-

גוריון בנגב. 

הסטודנט מתחייב לחנוך ילד/ה, הזקוק/ה לסיוע לימודי, אישי וחברתי. 
הפעילות נעשית פעמיים בשבוע, סה”כ 4 שעות שבועיות, כאשר 
הסטודנטים מתוגמלים במלגה בגובה של כ-5,200 ₪. הקשר בין 

החונך והחניך הינו קשר מחייב, לכן על הסטודנט החונך לבצע פעילות 
זו בעקביות ובמסירות. ההרשמה מתבצעת על ידי הסטודנט במהלך 

www.perach.org.il :חודשי הקיץ באתר פר”ח באינטרנט
* אפשרות למלגות מוגדלות בשיתופי פעולה עם רשויות מקומיות, מוסדות 

לימוד ועוד.

*מלגה מוגדלת לסטודנטים המשרתים במילואים.

מלגות וסיוע כלכלי
מלגות מקרנות וגורמים חיצוניים 

משרד הדיקנאט מקיים קשר פעיל ורציף עם קרנות וגופים חיצוניים, 
המעניקים מלגות לסטודנטים בעלי מאפיינים שונים. כל קרן קובעת 

לעצמה את הקריטריונים ואת בחירת הזכאים למלגה. 
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פר"ח – לש"ם - סטודנט חונך סטודנט 
תכנית בה סטודנט מהמכללה חונך סטודנט בשנה א' ללימודיו. מטרת 
החונכות הינה לסייע לסטודנט הנחנך בהבנת החומר הנלמד וברכישת 

כלים אפקטיביים ומיומנויות למידה, אשר יאפשרו לו להתמודד 
באופן עצמאי עם הלימודים בהמשך דרכו. המשתתפים בתכנית זוכים 
במלגה על סך 5200 ₪, בסיפוק ובמשמעות נוספת במהלך הלימודים, 

ובתוספת משמעותית לקורות החיים. 

ניתן להגיש מועמדות באתר פרח ולפעול על פי ההנחיות הבאות:

 הרשמה « באר שבע « לש"ם )שם פרויקט: סטודנט לסטודנט( «
שם המוסד המכללה הטכנולוגית ב"ש

קרן הסיוע להנדסאים מטעם משרד החינוך
משרד החינוך מעמיד לרשות הסטודנטים, קרן להלוואות ומענקים. 
הקריטריונים הינם על פי תנאי הקרן. טפסי בקשה ניתן למלא דרך 

האינטרנט. פרטי הרשמה וקישור למילוי טפסי המלגה יפורסמו על 
ידי דיקנאט הסטודנטים, במעמד פתיחת ההרשמה.

קרן יוסיפון
בני משפחת יוסיפון החליטו להנציח את זכרו של דר' שמואל 

יוסיפון)ז"ל(. ולהעניק מלגות לסטודנטים מצטיינים במגמה להנדסאי 
מכונות במכללה הטכנולוגית בבאר שבע. ד"ר שמואל יוסיפון, מהנדס 

מכונות, אשר הקים את המגמה למכונות במכללה ועמד בראשה בין 
השנים 1971-1979.

מלגת "לגעת ברוח היהודית"
התוכנית שייכת לארגון ארצי "נפש יהודי", הפועל לחיזוק הזהות 

היהודית בקרב סטודנטים וליצירת קשר וגשר בין חילוניים ודתיים. 
התוכנית הינה תוכנית שנתית בנושא יהדות ואקטואליה, אשר בנויה 
ממפגשים והרצאות. סטודנטים, המשתתפים בתוכנית, יקבלו מלגה 

שנתית של עד כ-5000 ₪. מקבלי המלגה, נדרשים להשתתף בתוכנית 
בהיקף של כ-60 שעות בכל סמסטר, ע"פ לוח זמנים שיחולק בתחילת 

כל סמסטר, בו יצוינו מועדי המפגשים. ההרשמה למלגה מתבצעת 
באתר התוכנית באינטרנט. הזכאות לקבלת המלגה מותנית בראיון 

אישי ע"י נציגי התוכנית. 
* המלגה ניתנת בסוף כל סמסטר באופן יחסי להיקף שעות הלימוד בתוכנית, 

כפוף לתקנון.
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מלגת "מבט אל החיים" – חב"ד בקמפוס
התכנית הינה תכנית לימודית ייחודית ומעשירה, שנוסדה על ידי 

JLI מכון יוקרתי ללימודי יהדות בארה"ב, ופועלת ביותר ממאה 
אוניברסיטאות ברחבי ארה"ב וכ-3 שנים ברחבי קמפוסים בארץ. 
במסגרת התוכנית עוברים הסטודנטים קורס סמסטריאלי – בן 12 

מפגשים בנושאים מרתקים, העוסקים בדילמות שונות של החיים 
מתוך מבטה הייחודי של היהדות. בחלק מהמפגשים תתקיים סדנה 

ייחודית על ידי אמנים מיוחדים, בנוסף לכך מוענקת לסטודנטים 
המשתתפים מלגה על סך 1000 ₪ בסיום המפגשים! ההרשמה הינה 

בהתאם לפרסומים אל מול הרב שניאור והני גרוזמן – האחראי על כל 
הפעילות הענפה של חב"ד בקמפוס המכללה הטכנולוגית. 

מלגת ענף הבנייה - קרן מלגות ללימודים ומחקר בענף 
הבנייה

הקרן מעניקה מלגות המיועדות ללומדים במסלול הנדסאי בניין 
ואדריכלות ועיצוב פנים. המלגה מיועדת לסטודנטים עם קושי כלכלי 

אשר משקיעים ומתמידים בלימודיהם. הזכאות למלגה נקבעת על 
בסיס אישורים ועל פי שיקולי הקרן. טפסי בקשה ניתן להוריד על פי 

הנחיות בפרסום המלגה. 

מלגת ארגון הקבלנים והבונים ב"ש והנגב
המלגות מיועדות ללומדים במסלול הנדסאים במגמות: בנין, חשמל 

קירור ומיזוג אוויר ומכונות גז טבעי שנה א' בוקר ושנה ב' משולב. 
המלגות בסך 2,000 ₪ יינתנו כמלגת סיוע לשכר לימוד לסטודנטים 
בעלי קושי כלכלי, אשר משקיעים ומתמידים בלימודיהם. הזכאות 

למלגה הינה על בסיס אישורים כלכלים ועל פי שיקולי הקרן, בצירוף 
טופס בקשה למלגה. 

מלגת סטארט-אפ באר שבע
מלגה עירונית לתושבי באר שבע, המלגה מיועדת לסטודנטים תושבי 

באר שבע לפחות 5 שנים, הלומדים במוסדות המוכרים ע"י המל"ג 
לתואר ראשון/הנדסאים ועוד. המלגה הינה על סך 1000 ₪. הרשמה 

למלגה נפתחת בדרך כלל לאחר פתיחת שנת הלימודים, יש לעקוב 
אחר הפרסומים באתר המכללה, או באתר העירייה - בסטארט אפ. 

מלגות וסיוע כלכלי
מלגות מקרנות וגורמים חיצוניים 
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IMPACT מלגת
תוכנית אימפקט, הינה תוכנית מלגות מטעם האגודה למען החייל, 

המיועדת לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם של צה"ל. ההרשמה 
הינה באתר IMPACT, בחודשים מרץ עד יוני.

פרטים נוספים לגבי הרשמה וקריטריונים למלגה, ניתן לקבל באתר 
 .www.fidf.org/impact :הארגון

מלגת קרן גרוס
הקרן להנצחה וקידום חיילים משוחררים, הקרן מעניקה מלגות 

לאוכלוסיות יעד שהינן: חיילים בודדים, תושבי פריפריה, חרדים, בני 
העדה האתיופית, בני מיעוטים ועולים. בקשה למלגה, ניתן להגיש 

עד חמש שנים מיום השחרור מצה"ל והנדסאים החל משנה ב' 
ללימודיהם. מתן המלגה מותנה בפעילות קהילתית בהיקף של 65 

שעות שנתיות במקום המגורים. פרטים נוספים ובדיקת קריטריונים 
 .gruss.org.il/scholarships :למלגה ניתן למצוא באתר

מספר המלגות וגובהן מותנה במסגרת התקציבית
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סיור לימודי בחו"ל לסטודנטים מצטיינים 
מפעל נוסף לעידוד מצוינות, המתקיים במכללה הטכנולוגית, הינו סיור 

לימודי. מזה מספר שנים יוצאת משלחת סטודנטים מצטיינים, בוגרי 
שנה א’ לסיור לימודי במכללות ובמפעלים בגרמניה. 

מימון הסיור מתחלק בין הסטודנטים, הנהלת המכללה והמארחים. 
*הסטודנטים מומלצים ע"י ראשי המגמות ונבחרים ע"י ועדה מיוחדת.

מלגות וסיוע כלכלי
מלגות המכללה לעידוד מצוינות בלימודים 
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מלגות המכללה לעידוד מצוינות בלימודים 
 מידי שנה מעניקה המכללה בטקס מכובד, מלגות הצטיינות ותעודות 

הערכה לסטודנטים בשנה ב’ על הישגיהם בשנת הלימודים הקודמת, 
ולבוגרי המכינה הטכנולוגית, הלומדים בשנה א’, על הישגיהם 

בתקופת המכינה.
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לקויי למידה
בדיקנאט הסטודנטים פועלת וועדה הדנה בפניות הסטודנטים בעלי 

לקויות למידה. הוועדה מחליטה על דרך הטיפול הטובה ביותר במהלך 
לימודיו של הסטודנט ובתקופת המבחנים.

 טיפול בהתאמות ללקוי למידה «
יש למלא טופס בקשה להתאמות בצירוף איבחון דידקטי בתוקף 

)ע”פ נוהלי מה”ט: 7 שנים באם האבחון נעשה לאחר גיל 16(. 
האבחון חייב להעשות ע”י גורם מוסמך: פסיכולוג חינוכי או מאבחן 

 דידקטי. 
מועדי הגשה - מועדי הגשת בקשה להתאמות הינם בהתאם 

למועדי הבחינות, כלומר: סטודנט, שניגש לבחינות במועד אביב, 
)פברואר-מרץ(, עליו להגיש אבחונים עד לתאריך 15 בנובמבר בשנת 
הלימודים, במשרד הדיקנאט. סטודנט, שניגש לבחינות במועד קיץ 

)יולי(, עליו להגיש את האבחונים עד לתאריך 15 בפברואר בשנת 
 הלימודים. 

סטודנט, שהתחיל לימודיו במועד אביב, עליו להגיש את האבחונים 
 עד לתאריך 15 במרץ בשנת הלימודים.

*חשוב להדגיש כי סטודנט שיפנה ויגיש אבחונים לאחר תאריכים אלו, 
 בקשתו לא תאושר ע"י מה"ט ולא יוכל לקבל התאמות בבחינות החיצוניות. 

לאחר דיון בפניות שיוגשו ע"פ המועדים המצוינים, הדיקנאט ידאג 
להודיע על החלטת הועדה לסטודנט ולכל הגורמים הרלוונטיים, 

לרבות מחלקת הבחינות במה”ט.

 סיוע מגוון ללקויות למידה «
הסטודנטים יקבלו במהלך לימודיהם סיוע מגוון הכולל: הארכת זמן, 

תגבורים, סדנאות בנושא אסטרטגיות למידה, ייעוץ וליווי ע”י יועץ 
חינוכי.

 הפנייה לאבחון דידקטי «
סטודנטים, הזקוקים לאבחון דידקטי על מנת לקבל התאמות, יפנו 

לדיקנאט הסטודנטים ויופנו למאבחנים אשר עובדים עם המכללה 
ויזכו להנחה משמעותית בגובה התשלום לאבחון. 

סיוע לבעלי לקות רפואית
סטודנט, המבקש התאמות בלימודים עקב לקות רפואית, ימלא 

טופס בקשה להתאמות עד 3 שבועות מתחילת כל סמסטר ויצרף 
אישור רפואי עדכני מרופא מומחה, המפרט את ההמלצות להתאמות 
המבוקשות. ההתאמות ייבחנו ויאושרו ע”פ החלטת הועדה. ההחלטה 

תימסר לסטודנט.

מרכז סיוע לימודי ותוכניות ליווי
מרכז תמיכה בסטודנטים לקויי למידה /רפואי / אוכלוסיות מיוחדות
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סיוע לעולים חדשים
עולים חדשים, הממומנים ע”י מינהל הסטודנטים, זכאים לקבל שעורי 

עזר במימון מינהל הסטודנטים. בנוסף מגיע נציג מינהל הסטודנטים, 
המלווה את העולים החדשים ומסייע בידם בכל הקשור ללימודיהם 

במכללה. סטודנטים עולים חדשים זכאים לתוספת זמן בבחינות )ע”פ 
נוהלי מה”ט(.

סיוע למגזר הבדואי
מתן סיוע בהתאם לצרכים שעולים, בעזרת גופים ותורמים רלוונטיים 

לכל שנת לימודים.

ייעוץ חינוכי
במסגרת הדקנאט, פועל שרות ייעוץ חינוכי לסטודנטים. זאת, במטרה 

להפנות לאבחון דידקטי/אחר, עבור תלמידים שזקוקים להקלות או 
להתאמות בלימודיהם. 

תיאום שירותי רווחה לסטודנט
ליווי וטיפול בסטודנטים במהלך שנת הלימודים הראשונה. זאת, על 
מנת להגביר ולחזק את המוכנות ללימודים ע"י התערבות פרטנית או 

קבוצתית. במסגרת הליווי בשנה א' יינתנו כלים ומגוון פתרונות לצרכים 
או לקשיים שעולים במהלך שנת הלימודים.
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מרכז סיוע לימודי
מרכז זה הוקם במטרה לתת סיוע לימודי לסטודנטים הנתקלים 

בקשיים במהלך לימודיהם. הסיוע ניתן ע”י מתגברים, אשר הינם 
סטודנטים מצטיינים בשנה גבוהה יותר. סטודנטים, הזקוקים לסיוע, 

מוזמנים לפנות למשרד הדיקנאט ולמלא “טופס בקשה לסיוע 
לימודי”. שיבוץ המתגבר מתבצע במידת האפשר באופן מיידי ולא 
יאוחר משבוע ימים, זאת בהתאם לזמינות המתגבר. מותנה בגיוס 

וזמינות מתרגלים במגמות השונות

פרויקט “ביחד להצלחה" 
פרויקט זה יוצר קשר אישי בתיווך של משרד הדיקנאט, בין סטודנט 
שנה ב’ או ג', לסטודנט שנה א’. תפקידו של הסטודנט הוותיק ללוות 

את הסטודנט החדש במהלך השנה הראשונה ללימודיו, להקל 
על קליטתו במכללה, לסייע לו מול מדורי המכללה, המגמה ואף 
לסייע לו בלימודים. פרויקט זה הוקם במטרה ללוות סטודנטים 

בשנה הראשונה ללימודים, ולהקל על קליטתם בתחילת לימודיהם 
ובמכללה. הסטודנטים, המעוניינים בפרויקט "ביחד להצלחה",יפנו 
לדיקנאט הסטודנטים. הסטודנטים נבחרים על פי קריטריונים של 

דיקנאט הסטודנטים. 

תכנית "הזנק להנדסאים"
"הזנק להנדסאים" הנה תכנית ייחודית להובלת צעירים מהפריפריה 

החברתית והגיאוגרפית מכל המגזרים ללימודים טכנולוגיים 
מתקדמים בתחומים נדרשים למשק. "הזנק להנדסאים" מעניקה 

לצעירים מהפריפריה מעטפת תוספתית ללימודי הנדסאים במכללות 
טכנולוגיות, במקצועות נדרשים לתעשייה.התוכנית כוללת: מתן 

תגבורים לימודיים במקצועות מרכזיים לאורך כל מהלך הלימודים, 
סדנאות ומפגשים להעצמה אישית ומסוגלות תעסוקתית, רכזת 

תוכנית, המלווה את הסטודנטים באופן שוטף במהלך הלימודים, 
חיבור לתעשייה - סיורים במפעלים ויצירת קשר עם מעסיקים, יעוץ 

וסיוע בהשמה בעבודה על ידי רכז פרויקטים ותעשייה אשר יהווה 
איש קשר מול המפעלים ובנושא פרויקט גמר. 

קריטריונים להשתלבות בתוכנית במכללה הטכנולוגית באר שבע - 
סטודנטים במקצועות הליבה של הטכנולוגיה, בני פריפריה, בוגרי צבא 

המקבלים מימון לימודי)100% חיילים משוחררים(, בעלי צורך כלכלי 
ובעלי קשיים לימודים.

*ההצטרפות לתוכנית הינה על פי מגמות ליבה, מיון וראיון אישי. יש לעקוב 
אחר הפרסומים במדיה השונים. 

מרכז סיוע לימודי ותוכניות ליווי
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תכנית התמחות 
תכנית התמחות של מרכז לאודר, המכללה הטכנולוגית ו-"הדבר 

הבא", מופעלת במכללה הטכנולוגית, ומיועדת לסטודנטים בשנה 
האחרונה ללימודים, בעלי הישגים גבוהים, במטרה לשלב את 

הסטודנטים לתקופת התמחות בתעשייה בתחום ההנדסאים. במסגרת 
התוכנית זוכים הסטודנטים להכשרה מעשית למשך 3 חודשים ע"י 
שילובם בהתמחות אצל מיטב המעסיקים בנגב ובתעשייה. בנוסף, 

זוכים הסטודנטים בכלים תעסוקתיים והכוונה לקריירה ע"י סדנאות 
קריירה וליווי אישי. 

בנוסף זוכים המשתתפים בקבלת מלגה על סך 10,000 ₪.
*להרשמה לתכנית יש לעקוב אחר הפרסומים במדיה השונים )מידע אישי. 

אתר מכללה, פייסבוק, הודעות לנייד( ובדיקנאט הסטודנטים.
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סיוע לסטודנטים המשרתים במילואים
 זכויות והקלות «

לסטודנטים, שמשרתים במילואים בתקופת הלימודים והבחינות, 
יוענקו זכויות הקשורות לבחינות, עבודות ותרגילים, מעבדות, עזרה 
בהשלמת חומר לימודים, שיעורי עזר, צילום חומר לימודי ועוד. כמו 

כן יינתנו להם הקלות והתאמות על פי הכללים בתקנון מה"ט. פירוט 
בנושא ניתן לקבל אצל רכזת ההתאמות בדיקנאט.

 עדכון צה"ל בסטאטוס לימודים «
סטודנטים, המשרתים במילואים, מחויבים בתחילת כל שנת 

לימודים להעביר ליחידותיהם אישור רשמי המעיד על היותם 
 סטודנטים. 

על-פי תקנות צה”ל משכי השירות המותרים לסטודנטים הם: 

סטודנטים הלומדים במכינות טכנולוגיות - 12 ימים בשנה  –
אקדמית.

סטודנטים בשאר המגמות  - 21 ימים בשנה אקדמית.  –

שנה אקדמית נחשבת מה-1 לאוקטובר עד ל-31 ביולי, כאשר 
במהלך הפגרה ניתן לקרוא לסטודנט להשלמת התקופה עד 

למכסת השמ”פ המותרת, אלא אם כן הציג הסטודנט אישור 
לימודים בסמסטר קיץ. 

 הגשת ולת"מ «
על הסטודנטים המעוניינים בדחייה או בקיצור השירות לפנות 

ליועץ החינוכי בדיקנאט הסטודנטים למילוי טופס מתאים. הפנייה 
חייבת להיות אישית תוך שבוע ימים מיום קבלת הצו, ולא יאוחר 

מ-45 יום לפני ההתייצבות למילואים. הבקשות יועברו לדיון 
בוולת”מ. 

סיוע כללי לסטודנט

המכללה ודיקנאט הסטודנטים 
 זכו במגן המילואים לשנת
2015-2016, משר הבטחון 

והרמטכ"ל.

המגן הוענק למכללה, כמוסד 
אשר מעניק יחס הוגן ותומך 

לסטודנטים ולעובדים משרתי 
המילואים בארגון.
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סיוע בעניינים אקדמיים ומנהליים
סטודנטים, אשר נתקלים בבעיות שונות מול גורמי המכללה השונים: 

מגמות, מדורים, יכולים לפנות בכתב לדיקאנית הסטודנטים ואנו 
נעשה ככל יכולתנו לסייע בתיווך וגישור בין הצדדים.

סיוע לסטודנטיות בהריון ובשמירת הריון / חופשת לידה 
 זכויות והקלות:  «

יינתנו הקלות והתאמות בהתאם לנהלים ולכללים על פי תקנון 
זכויות הסטודנט במכללות מה"ט. פירוט בנושא ניתן לקבל אצל 

רכזת ההתאמות בדיקנאט. 

 חדר הנקה  «
לרשות ציבור הסטודנטיות ועובדות המכללה ישנו חדר הנקה 
במכללה. החדר ממוקם בבניין G קומת קרקע במתחם מגמת 

אדריכלות ועיצוב פנים. מפתח לחדר ניתן לקבל במשרדי דיקנאט 
הסטודנטים בתמורה לדמי פיקדון בסך 20 ₪, שיוחזרו עם החזרת 

המפתח בתום תקופת השימוש.

מניעה וטיפול בהטרדה מינית
במכללה הטכנולוגית קיימת ועדה לטיפול ומניעת הטרדה מינית.

 נציבת קבילות הסטודנטים:
גב' לירון זינו דיקאנית הסטודנטים

 ס. נציב קבילות סטודנטים:
גב' יפית בן חי-חדד, מתאמת שירותי רווחה.

ניתן לפנות לקבלת סיוע אישי וחוות דעת מקצועית בנושא זה, תוך 
שמירה על דיסקרטיות. ניתן לעיין ולקבל צילום של החוק למניעת 

הטרדה מינית, התשנ”ח 1998 ובתקנות למניעת הטרדה מינית 
בדיקנאט הסטודנטים ו/או באגודת הסטודנטים.

אגודת הסטודנטים
במכללה פועלת אגודת הסטודנטים, הנבחרת מידי שנה ע”י 

הסטודנטים ופועלת לרווחת הסטודנטים. 

האגודה מקיימת קשר עם הנהלת המכללה, דיקנאט הסטודנטים ועם 
ארגוני הסטודנטים במוסדות המקבילים.
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צוות הדיקנאט
 גב' לירון זינו - דיקאנית הסטודנטים 

liron@tcb.ac.il,08-6462215

גב' סווטה רבינוביץ - מתאמת פעילות מרכז 
 סיוע לסטודנט

sveta@tcb.ac.il,08-6462233

 גב' יפית בן חי–חדד – מתאמת שירותי רווחה 
yafith@tcb.ac.il,08-6462280

 מר דן ספיר - יועץ חינוכי 
dans@tcb.ac.il, 08-6462587

 גב' רינה ויינר – מזכירת מכינות ודיקנאט 
 rinav@tcb.ac.il,08-6462270

משרד דיקנאט פקס: 086462513

שעות קבלת סטודנטים
9:00-12:00 בוקר: ימים א',ב',ג',ה' 

17:00-19:00 ערב: ימים א',ב',ג,ד' 

דיקאנית הסטודנטים תקיים שעות קבלה 
ביום ובערב, בתיאום מראש.

 משרדינו ממוקם בבניין D, קומה א',
חדרים 14-15 

הודעות ופרסומים
מומלץ לעקוב אחר הודעות ופרסומים: 

 באתר המכללה: «
www.tcb.ac.il בעמוד הדיקנאט

בדף הפייסבוק של המכללה  «

בלוח מודעות של הדיקנאט «

ניתן להשתמש בתיבה לפניות אישיות, 
הממוקמת בסמוך לדלת משרד הדיקנאט.

צוות הדיקאנט
דרכי יצירת קשר
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