
 

 

 
 

 אופן מימוש מעטפת המל"ג לשנת תש”ף עבור בוגרי החינוך החרדי

 כלכלית-לימודית מעטפת המועצה מעניקה, גבוהה להשכלה המועצה ממדיניות כחלק

 התכנית. והשני הראשון לתואר הלומדים *החרדי החינוך בוגרי ולסטודנטיות לסטודנטים

. יםהסטודנט שבדיקנט הזדמנויות לשוויון היחידה ידי על מיושמת העברית באוניברסיטה

 עם בהתמודדות לסטודנטים ומסייעת, השונות הדיקנט יחידות עם בשיתוף פועלת היחידה

 אישית ואקדמית. מצוינותהצלחה ולל בדרכם שונים בתחומים אתגרים

 

 

 :הזדמנויות לשוויון היחידה דרך הניתנים המענים

 עזר ושיעורי אקדמית תמיכה .1

 בשירות הפסיכולוגי רגשי ליווי סבסוד .2

 למידה לקויות לבעלי אבחונים בסודס .3

 קהילה סטודנטיאלית ואירועי תרבות .4

 והכוונה אישי ליווי .5

 

 

 

 מהמוסד לימודים אישור מציאלה יש, כך לשם. יב-ט בכיתות חרדי במוסד לימודיכם פי על נקבעת זו *זכאות

 של המייל לכתובות האישור קובץ של עתקה שלחו נא .זו זמן בתקופת למדתם בו( סמינר או קטנה ישיבה) החרדי

 .באוניברסיטה לימודיכם שנות לאורך שלו העתק על ושמרו ,בןאו  יום טוב, היחידה רכזי
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 אקדמית תמיכה

 מצוינות לפיתוח אקדמית הנחיה תכנית -" לומדים קהילות" תכנית את מפעילה היחידה

 שעברו ותיקים סטודנטים ידי על עזר כשיעורי ניתנת ההנחיה. הסטודנטים בקרב אקדמית

 שהסטודנט הקורסים עבור יינתנו העזר שיעורי. הרלוונטיים הקורסים את היםגבו בציונים

 ללימוד נוסף. הצורך לפי האנגלית בשפה פרטנית הנחיה גם כמו, בהם העזרה את מבקש

 ולכן, הספציפי בחוג הלימודים אופי עם להתמודדות כלים מעניקה ההנחיה, האקדמי התוכן

 .הסטודנט של החוג מאותו יהיה שהמנחה משתדלים אנו

 אתם קורסים באילו ולציין בקישור זה השנה כל לאורך למלא ניתן עזר לשיעורי הבקשה את

 קשיים למנוע כדי הסמסטר בתחילת כבר הבקשה את להגיש מומלץ. העזרה את םמבקשי

 מטעם מרתונים מתקיימים הבחינות בתקופת כך על נוסף. בלימודים להצטבר שעלולים

 הקשר פרטי) היחידה רכזי עם בתיאום וזאת מימון לקבל ניתן עבורם", הסטודנטים אגודת"

 (.מטה מופיעים

 

 

 ולוגיפסיכה רגשי בשירות ליוויבסוד ס

 אישיים ובאתגרים משבר במצבי רגשי ליווי מאפשר הסטודנטים בדיקנט הפסיכולוגי השירות

, לחץ כמו, שונים רגשיים מקרים עם בהתמודדות פרטני ליווי לקבל ניתן זו במסגרת. שונים

 לצד, המפגשים במימון סיוע מעניקה הזדמנויות לשוויון היחידה'. וכד דיכאון, חרדה

 .למפגש ₪ 60 סך על הסטודנט של עצמית השתתפות

 בגוף לציין יש. זה בקישור הפסיכולוגי לשירות נתמקוו פניה ידי על לקבל ניתן הסיוע את

 בכל ממוקמות הפסיכולוגי ותהשיר יחידות. החרדי החינוך בוגרי היותכםאת  הפניה

 השירות על נוספים פרטים .כאן המובאים הקשר בפרטי עימם לשוחח וניתן הקמפוסים

 .זה בקישור לקרוא ניתן הפסיכולוגי

שבהר )רזניק(  מעונות מאירסדורףב ממוקםשירות הפסיכולוגי מרכזי של המשרדי הה

 8:00בין השעות . שעות הפעילות 02-5882685הטלפון שלהם הוא מספר . 10 הצופים, בניין

 .'ה, ד' ,בימים א', ב' 14:00 -ל
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 למידה לקויות עם לסטודנטים אבחונים סבסוד

לאבחון ותמיכה בסטודנטים עם ליקויי למידה והפרעות קשב בדיקנט הסטודנטים  היחידה

טודנטים החשים קושי העשוי לנבוע מלקויות למידה או הפרעות מאפשרת ביצוע אבחונים לס

 קשב וריכוז.

שמכם  ,לציין את בקשתכם למימון האבחון - זה לשם קבלת האבחון ומימונו יש לפנות למייל

לאחר המלצה לצורך  .חרדימספר תעודת זהות שלכם ואת היותכם בוגרי החינוך ה ,המלא

באבחון מטעם היחידה ללקויות למידה, האבחון יסובסד באופן מלא על ידי היחידה לשוויון 

 .₪ 1,450הזדמנויות. סכום הסבסוד עומד על 

. ניתן 10היחידה ללקויות למידה ממוקמת במעונות מאירסדורף )רזניק( שבהר הצופים, בניין 

או  5881342-02ת למידה בטלפון מספר: ליצור קשר עם המרכז לאבחון לקויו

)עדיפות לפנייה במייל(. שעות הפעילות של היחידה הן   Ldd@savion.huji.ac.il בדוא"ל:

 .15:00 -ל 9:00ה' בין השעות -בימים א'

 

 

 אירועי תרבות -קהילות סטודנטים 

הזדמנויות מקיימת אירועי תרבות לאורך כל שנת הלימודים. מטרת האירועים  היחידה לשוויון

ולעיתים  בין הסטודנטים המגיעים מרקע דומהחיבור והיכרות שתאפשר  קהילה היא יצירת

תאפשר להם להסתייע ולסייע זה  ,קהילת סטודנטים רחבה יצירתדומים.  אתגריםחווים  גם

. בנוסף, האירועים מהווים פלטפורמה להעברת מידע על לזה מניסיונם ומחוויותיהם האישיים

 אוניברסיטה, אשר להם זכאים הסטודנטים.דיקנט הסטודנטים באודות השירותים הניתנים מ

המשוב לאור ובה בשנה שעברה להשתתפות באירועי התרבות השונים בעקבות ההיענות הר

יענו על של אירועים, כך שהם  יותר דגש על תדירות גבוהה השנה החיובי שבעקבותם, יושם

הביקוש. אירועי התרבות יתקיימו על ידי הרכזים השונים בייעוד לשתי האוכלוסיות: חרדים 

ויוצאי החינוך החרדי. מידע על האירועים יישלח על ידי הרכזים לאורך השנה. תאריכי 

 האירועים יישלחו בלו"ז שנתי בחודש הראשון לתחילת השנה האקדמית.
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 אישי ליווי

 כולל הליווי. הלימודים שנת לאורך סטודנט לכל אישי לליווי נכונים יםהשונ היחידה רכזי

 וייצוג סיוע, כלכלי לסיוע למדור והכוונה ייעוץ, להם זכאי שהסטודנט המענים במיצוי עזרה

 במהלך, כן כמו. ועוד אקדמיות שאינן אישיות לנסיבות הקשור בכל הפקולטה מזכירות מול

 ולהוות לעיל האמור בכל סיוע לתת במטרה הסטודנטים םע טלפוני קשר יצרו הרכזים השנה

 באוניברסיטה להתנהלות באשר תהייה או שאלה, פנייה לכל הסטודנטים עבור ראשוני גורם

 '.וכד

 

 זכויות ומענים נוספים שאינם בחסות היחידה לשוויון הזדמנויות

 

 סיוע כלכלי

ך המידע האישי תחת הכותר דרבקשה לסיוע כלכלי ומלגות מטעם האוניברסיטה יש להגיש 

ומשם תחת הלשוניות 'מלגות סיוע' או 'בקשת מלגה'. במקרה שכבר תם הזמן  – 'מלגות'

כמו . זהקישור בקשת עזרה כלכלית דרך ליחידת הסיוע להגשת בקשה למלגות יש להגיש 

ל ידו תוכלו בו מנוע חיפוש מלגות אינטרנטי שע זהאתם מוזמנים להיכנס לאתר חיצוני כן 

 לאתר מלגות רלוונטיות עבורכם, לפי תואר ותחום לימודים.

 ק סינטרה בקומת הכניסה מצד ימין.יחידת הסיוע ממוקמת בקמפוס הר הצופים בבניין פרנ

 .02-5882881טלפון:  - 09:00-13:00ה בשעות -שעות קבלת קהל ומענה טלפוני: בימים א

 

 הלוואה

ט לקבל אחת לשנה הלוואה ללא ריבית על סך של האוניברסיטה מאפשרת לכל סטודנ

( ובסניף 321ההלוואות ניתנות באמצעות בנק דיסקונט בלבד, בסניף הלאום ). ₪ 10,000

 'חשבונות סטודנטים'(. לשם קבלת ההלוואה יש להיכנס למידע אישי לכותר 045) רחובות

 עליכם לגשתאיתו  תחת הלשונית 'בקשת הלוואה'. בשלב זה יישלח אליכם קובץ למייל, –

 לבנק לבקשת ההלוואה. כדי לקבל את ההלוואה יש להימצא באחד משני המצבים הבאים. 

לזמן  החודשמלהמציא תלושי שכר וטפסי עובר ושב של שישה חודשים אחרונים.  .1

המשכורות כך שייכנסו לבנק דיסקונט. לשם יעד את  לשנותתתבקשו  הבקשה אתם

שהשכר החל מאותו חודש  תכםביא אישור ממקום עבודלהשינוי זה תתבקשו אשרור 

 לבנק דיסקונט. ישירות ישולם

https://www.huji.ac.il/cgi-bin/mm/ScriptsU/mgrqcgi?appname=RISHUM&prgname=CreateExtMessageToUniversity&arguments=-N0,-N290
http://milgot.huji.ac.il/cgi-bin/milgot2/milgot.cgi


 

 

 

אם אין לכם הכנסה קבועה, תדרשו להביא שני ערבים להלוואה. ערבים אלה צריכים  .2

להיות בעלי הכנסה קבועה. לשם כך, עליהם יהיה להמציא שישה תלושי משכורות 

 רונים.אחרונות וטפסי עובר ושב של ששת החודשים האח

 

 הארכת זמן במבחנים

 25% של זמן להארכת באוניברסיטה הראשונה בשנתם זכאים החרדי החינוך בוגרי

 תקופת לפני כחודש ונסגרת ל"שנה בתחילת נפתחת האישור להוצאת האפשרות. במבחנים

 - 'לימודים' בכותר האישי המידע באתר זה אישור להפיק ניתן'. א סמסטר של המבחנים

 .'העברית בשפה קשיים בגין התאמות' הלשונית תחת

 

 

 

 

 היחידה רכזי ידי על מאורגנים אודותיו מידע וקבלת הנגשתו, התמיכה ריכוז

 שאלה בכל לרשותכם עומדים אנו. הסטודנטים בדיקנט הזדמנויות לשוויון

 היכולות את למצות לכם לעזור במטרה, יכולתנו ככל עלסיי ומקווים

 .עבורכם ביותר הטובה בדרך באוניברסיטה ולהשתלב שלכם האקדמיות

 

 

 

 

 

 offtochange@mail.huji.ac.il - יוצאים רכז - זילברמן בן

 

 orthodox@mail.huji.ac.il-ultra - חרדים רכז - בלק טוב יום

 

 הסטודנטים דיקנט - דמנויותהז לשוויון היחידה
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