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 תמיכה אקדמית 
 

לומדים" "קהילות  תכנית  את  מפעילה  הזדמנויות  לשוויון  שנועדה  :  היחידה  אקדמית  הנחיה  תכנית 

 לפיתוח מצוינות אקדמית בקרב סטודנטים וסטודנטיות. 

ההנחיה ניתנת על ידי סטודנטים ותיקים באופן פרטני או קבוצתי, כאשר ניתן לקבלה הן עבור קורסי   

 החוג הנלמד והן עבור לימודי אנגלית. 

בתיאום  ניתן לקבל מימון עבורם  נוסף על כך, כאשר מתקיימים מרתונים מטעם "אגודת הסטודנטים"

 מראש עם רכזי היחידה.  

 

 פסיכולוגיליווי סיוע במתן 
 

השירות הפסיכולוגי בדיקנט הסטודנטים מאפשר עזרה במצבי משבר ובקשיים אישיים שונים. במסגרת  

 זו ניתן לקבל ליווי פרטני בהתמודדות עם לחץ, חרדה או כל קושי רגשי אחר.  

 ₪ למפגש.    60היחידה לשוויון הזדמנויות מעניקה סיוע במימון המפגשים, לצד השתתפות עצמית על סך  

 הסטודנטים                דיקנט

 היחידה  לשוויון  הזדמנויות

 02-5880067                      טל':

 



 
 

נ  הסיוע  פניה  את  ידי  על  לקבל  הפסיכולוגי    מקוונתיתן  זהלשירות  לחילופין    בקישור  אתר  או  דרך 

סטודנטים. יש לציין בגוף הפניה שהנכם זכאים לסיוע מטעם היחידה לשוויון  של דיקנט ההאינטרנט  

 הזדמנויות.  

יש לציין שעל הסטודנטים המעוניינים להשתמש בשירות זה לחתום על טופס ויתור סודיות. טופס זה  

 מהווה אישור לשם התשלום ולא חשיפת תוכן או פרטים אודות הטיפול.  

 

 אבחונים ללקויות למידהסבסוד 
 

מאפשרת    בדיקנט הסטודנטים  לאבחון ותמיכה בסטודנטים עם ליקויי למידה והפרעות קשביחידה  ה

 ביצוע אבחונים לסטודנטים החשים קושי העשוי לנבוע מלקויות למידה או הפרעות קשב וריכוז.  

המלצה   למידה,  אבחון  ב  צורךללאחר  ללקויות  היחידה  במטעם  יסובסד  מלאהאבחון  סכום  .  אופן 

 ₪.   ,4501הסבסוד עומד על 

 

 מעונותתשלום עבור סיוע ב
 

הסיוע    .*₪  2,000בגובה של    כספיתזכאים להשתתפות  האוניברסיטה  סטודנטים המתגוררים במעונות  

ליצור    יםום על הסטודנט כל סמסטר. על מנת לקבל את התשל   ₪, בסוף  1,000בשתי פעימות בגובה  יינתן  

 היחידה. קשר עם רכזי 

 

 סיוע בתשלום עבור שכר דירה
 

  י חוז זכאות זו תינתן בכפוף להעברת    .*₪   2000עד    של בגובה  סיוע  לזכאים  סטודנטים השוכרים דירה  

שנת  החל מהיום הראשון ל  ותקפים לאורך כל שנת הלימודים, קרי,  הנושאים את שם הסטודנט  שכירות

 . 31.5.22תאריך ולא יאוחר מ עד  את החוזים יש להעביר לרכזי היחידה . סיומה למועד לימודים ועד ה

   .2022הסיוע יינתן בפעימה אחת, במהלך חודש יוני  

 

 החזרי הוצאות נסיעה 
 

 תנו לסטודנטים שאינם מקבלים השתתפות במעונות או בשכר דירה. נ החזרי הוצאות נסיעה יי

הנוכחית   הלימודים  לסטודנטים  בשנת  עד  יועבר  של  לש   1,278סכום  שנתי"  "חופשי  )עלות  נת  ₪ 

  שיוצג על ידם.(, בהתאם לחוזה רכישות )מנוי קבוע או לחלופין רכישות נקודתיות( 2021/22

 
 בהתאם ליתרות תקציביות ושיקול דעת היחידה לשוויון הזדמנויות.  ,2202חודש אוגוסט ייתכנו תוספות במהלך *

 

https://studean.huji.ac.il/book/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99


 
 
 

 סיוע במימון לימודי אנגלית 

 

מתקציב המעטפת המוסדית עבור סיוע   15%החל משנה"ל תשפ"א יוכלו המוסדות להעניק מימון עד  

 . (לסטודנטים מתחומים אחרים₪  540 -ו , מדעים ורפואה ₪ לתלמידי הנדסה 742) ללימודי אנגלית

 

 

התמיכה  לציין  חשוב   התמיכות  תינתן  כי  בין  שנבצע  איזון  תוך  האישיים  צרכיו  לפי  סטודנט  לכל 

המטרה העיקרית    של כלל צרכי הסטודנטים.  ת הוליסטי  – יות והאקדמיות, ובראייה מערכתית  כלכלה

   הינה מניעת נשירה וקידום מצוינות אקדמית. של המעטפת

 

 זכויות ומענים נוספים שאינם בחסות היחידה לשוויון הזדמנויות

 

 הארכת זמן במבחנים 

. % במבחנים25 של זמן להארכת באוניברסיטה הראשונה בשנתם זכאים סטודנטים יוצאי אתיופיה

 סמסטר  של המבחנים תקופת לפני כחודש ונסגרת ל"שנה בתחילת נפתחת האישור להוצאת האפשרות

בתחילת סמסטר ב' אפשרות זו נפתחת בשנית לזמן מוגבל, עבור    ., והאישור תקף לכל שנת הלימודים'א

 בכותר  האישי המידע באתר זה אישור להפיק ניתן מי שלא הספיק להוציא את האישור בסמסטר א'.

לבירורים באשר לזכאות, בעיות    .'העברית בשפה קשיים בגין התאמות' הלשונית תחת - 'לימודים'

 .agnesa@savion.huji.ac.ilבמימוש הזכאות וכדו' ניתן לפנות לגב' אגנס ארבלי בדוא"ל: 

  

 . דמנויות בדיקנט הסטודנטיםתאפשר באמצעות היחידה לשוויון הזת  ה ריכוז התמיכה והנגשת

 ניתן לפנות:

 eop.scopus-weizman@mail.huji.ac.il רכזת קמפוס הר הצופים ורחובות:

  eop.safra-ek@mail.huji.ac.il רכזת קמפוס ספרא ועין כרם:

  

    אנחנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ומקווים לסייע בכל יכולתנו למיצוי היכולות האקדמיות שלכם.

  

 בברכה,                                                               

 ידה לשוויון הזדמנויות היח
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