


הפסקת צהריים13:00-12:20

הצגת מבנה המכללה ותוכניותיה(א"מנל)משנה לנשיא לעניינים אקדמיים שרית סיון' פרופ09:10-09:00

תוכניות התמיכה בסטודנטיםדקנט-ראש המדור לקידום הסטודנט דאודר דאוד "ד09:30-09:10

שירותי מידע ומחשוב לסטודנטיםמנהל מידע ראשימר איל קינברג09:50-09:30

רישום  –" תחנת המידע לסטודנט"היכרות עם מיישמת מערכות מידעאביב כהן' גב10:05-09:50

.ציונים ועוד, בחינות, פניות למכללה, לקורסים

טיפים לסטודנט המתחילר ועדת משמעת"יור ערן בוסיס"ד10:15-10:05

הפסקה10:40-10:15

היכרות עם המרכז לחינוך הנדסי וליזמותראשת המרכז לחינוך הנדסי וליזמותר נירית גביש"ד10:50-10:40

אתרים מלווי קורסים–" מוודל"הצגת מערכת התומך טכנולוגיערן מאיר11:00-10:50

מגוון שירותיה והגישה  , מערכות הספרייהמתאמת אלף וספרים אלקטרונייםשרון סופר' גב11:10-11:00

אליהם

הדגשים לתקנון שכר לימודמנהל מדור שכר לימודמר ליאור סדרינס11:30-11:10

היכרות עם אגודת הסטודנטיםר אגודת הסטודנטים"יוחן בויס11:45-11:30

?של המכללההדיבייטמהו מועדון דיבייטאחראי מועדון , מרצהרנוב'צויקטור 11:50-11:45

סיור במכללה12:25-11:50

הפסקת צהריים13:00-12:25



כיתת המפגשמחלקה

EFאודיטוריום הנדסת תכנה ומערכות מידע

EM 202מתמטיקה שימושית

102EMהנדסת ביוטכנולוגיה

L 705הנדסת תעשייה וניהול

M 112אודיטוריום הנדסת מכונות

EM 103הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

קבלת קהל במחלקות האקדמיות–16:00-14:30



הסטודנטיםדקנט

יום קליטה
ב "סמסטר חורף תשפ

04/10/2021



(Bבניין )הסטודנטים דקנט

היחידה המרכזית במכללה הפועלת לרווחת הסטודנטים

צוות מקצועי ומיומן  בדקנט

-שתפקידו לייעץ ולסייע לסטודנטים 

מן הכניסה ללימודים ועד היציאה לשוק התעסוקה



טיפול  

פסיכולוגי  

סיוע  

למשרתי  

מילואים

מעורבות  

מלגותחברתית

מרכז  

לפיתוח  

קריירה

-התאמות 

לקויות למידה  

ומוגבלויות

עזרה  

לימודית



המדור לקידום הסטודנט  

סיוע והקניית כלים בהתמודדות עם קשיים  , אבחון•

רגשיים או חברתיים, לימודיים

עזרה במיצוי הפוטנציאל הלימודי•

!ייעוץ אישי ודיסקרטי



מרכז התמיכה

ראשוניתאבחנה•

תמיכהתכניתובנייתאישיייעוץ•

סיוע,אישיתחונכות,בבחינותהתאמות:פרטניסיוע•

למידהמיומנויותופיתוחלימודי

טכנולוגיהחדר,שקטלמידהחדר:וטכנולוגיהנגישות•

מסייעיםטכנולוגייםאמצעיםוהשאלתמסייעת

מגבלות פיזיות  , הפרעות קשב וריכוז, לקויות למידה

.לקות חושית, בעיות רפואיות כרוניות, ומוטוריות



(שיעורי עזר)סיוע לימודי אקדמי -א"סל

.מתקדמותמשניםמצטייניםסטודנטיםידיעלניתן•

.לסטודנטים המתקשים בלימודים או שהפסידו לימודים•

.'ב-ו'אבשניםבעיקר•

.המכללהבסבסוד•

.הדקנטבאתר -קריטריונים לזכאות וטופס פנייה מקוון •



סיוע פסיכולוגי

.  לסטודנטים המצויים במצוקה רגשית

סיוע בהתמודדות עם קשיים ומשברים נפשיים על רקע  

.משפחתי או ממקור אחר, בינאישי, לימודי

.מסובסד על ידי המכללה



תמיכה בסטודנטים מהחברה הערבית

תכנית לפני תחילת הלימודים–" צעד אחד לפני כולם"•

ידי סטודנטים ותיקים במכללה -על: חונכות חברתית בסמסטר הראשון•

על ידי סטודנטים מצטיינים ( בערבית)' ב-ו' שיעורי עזר בשנים א•

' וב' במקצועות החובה שנים א( בערבית)תגבור : סדנאות לימודיות•

.  'ב-ו' הבסיסיים בשנים א

.ייעוץ אישי לסטודנטים•



*סטודנטים ששפת אמם אינה עברית 

.ל"יענדרש לעבור מבחן , מי שנבחן בפסיכומטרי שלא בעברית

.בבחינות בשנה הראשונה25%זכאות לתוספת זמן :119–90ציון 

.ש"ש3בהיקף של קורס אוריינות בעברית יש לעבור , בנוסף

.עולים חדשים וסטודנטים מהחברה הערבית* 

.זכאים להארכת זמן בכל תקופת הלימודיםסטודנטים מהחברה האתיופית** 



המרכז לפיתוח קריירה

תחום לימודים בבחירתייעוץ

קריירה אישימסלולייעוץ בתכנון 

העבודהעל עולםוהרצאותסדנאות
כתיבת קורות חיים✓
הכנה לראיונות עבודה✓
חיפוש עבודה ברשת✓
' הכנה לסטאז✓
נשים בעולם העבודה✓

תעסוקהוירידזרקורימי, מערכת לניהול משרות



מלגות

מלגות סיוע כלכלי

מלגות הצטיינות בלימודים

מלגות הצטיינות בפעילות 

חברתית ובספורט

עידוד סטודנטיות להנדסה•

מצויינותמסלול • מלגות משותפות של קרנות  

חיצוניות והמכללה

מלגות אגודת הסטודנטים

מלגות גורמים חיצוניים



(שקט כלכלי לסטודנט)ל "קרן שכ

בגובה של שכר הלימודהסדר מימון לתשלום 
החזרים60בפריסה של עד 10,000₪עד 

!וללא הצמדה*ללא ריבית

!מספר ההלוואות מוגבל•

.לעומדים בקריטריונים* 



הטבות למשרתים במילואים
בשיתוף עם אגודת הסטודנטיםהדקנט

ם"הגשת ולת•

NetStickהשאלת •

צילומים חינם  •

תוספת זמן במבחנים•

מועדי בחינה מיוחדים•

שיעורי עזר•

נקודות זכות אקדמיות  •

קורס חוזר•

קורס קיץ•

כניסה לחדר כושר•

ערב הוקרה למילואימניקים•



המדור למעורבות חברתית

.מעורבת ומשפיעה חברתיתהמכללה •

!נתרמים גם הסטודנטיםמהתרומה לקהילה •

המעורבות החברתית היא חובה לסטודנטים לצורך  •

.קבלת מלגות מסוימות

!(נוהל חדש)מעורבות חברתית מקנה נקודות זכות•

בהעדפות  , השיבוץ לפעילות מתחשב במקום מגורים•

.ובכישורים של כל סטודנט



12:50-14:40–' הפסקה פעילה ימי ג

:פעילויות בנושאים

אורח חיים בריא

איכות סביבה

:סדנאות

פיתוח קריירה •
למידה יעילה•

יריד תעסוקהאירועי תרבות



מחלקתית-תכנית חונכות חברתית 

.סטודנטים משנים מתקדמות חונכים את הסטודנטים החדשים

:  מטרות

.  מתן טיפים להתנהלות נכונה במכללה. א

.  כתובת להעלאת קשיים ולהתייעצות. ב

.  מפגשים עם סטודנטים חדשים אחרים מאותו המחזור ואותה מחלקה. ג

.  בסיס לרשתות תמיכה בין סטודנטים. ד

:אופי החונכות
במזכירות  –שמות החונכים .לכל מחלקה אקדמית חונכים חברתיים משלה

.המחלקה

.ניתן ליצור קשר אישי עם החונך לאורך הסמסטר



?למי פונים

:בדקנט

מחלקה אקדמיתשל רגשי-יועץ לימודי 

ומגבלות פיסיותיועצים ללקויות למידה

:במחלקות

חברי סגל –יועצים אקדמיים 

סטודנטים משנים מתקדמות–חונכים חברתיים 



סדנאות לפני תחילת הלימודים
(  05/10/21-ו04/10/21בימים)

ניהול עצמי והתנהלות בזמן הרצאות–למידה מרחוק ❖

להתחיל נכון את הסמסטר-ניהול עומסים ❖

או הפרעת קשב/סטודנטים עם לקות למידה ו❖

אקדמיה להנדסה וכישורים❖

רישום לסדנאות בקישור שנשלח דרך המיילים ותחנת מידע



הצלחות  
והישגים  
גבוהים

לקיחת אחריות 

למידה מתמדת

פנייה לסיוע כשצריך

!!!יש

אנחנו יודעים  

!!!איך ללמוד



מידע לסטודנטים החדשים

https://w3.braude.ac.il/new-student/

https://w3.braude.ac.il/new-student/



