מגדר והורות
רכזת היחידה מעניקה סיוע אישי ומתן מידע בנוגע לזכויות
הורים ויולדות ,שירותים ומתקנים יעודיים לסטודנטים הורים.
הגשת בקשות הינה דרך אתר דיקנט הסטודנטים
 < studean.huji.ac.ilהורות ומגדר < צור קשר
להתייעצות ניתן להתקשר 02-5881833

מילואים
רכזת המילואים מייעצת בנושא זכויות והטבות לסטודנטים
במילואים .סיוע בהגשת ערעור על ולת"ם במידת הצורך,
מתן מידע בדבר זכאות ל 2נ"ז,
הנפקת שוברי צילום לצורך השלמת החומר הלימודי ,ועוד.
הגשת בקשות הינה דרך אתר דיקנט הסטודנטים
 < studean.huji.ac.ilמילואים < צור קשר
להתייעצות ניתן להתקשר 02-5881833

רכזת ועדת ערעורים לענייני שכ"ל
רכזת הוועדה מייעצת בנושא שכ"ל בהתאם לתוכנית
הלימודים ומטפלת בבקשות מיוחדות לשינוי חיוב כספי
שעניינן נסיבות חריגות ובלתי צפויות כפי שמפורט בנוהל
הוועדה.
יש להעביר פניה ממוחשבת ולצרף מסמכים ואישורים
המאשרים את הטיעונים.
ללא האישורים הנדרשים הבקשה לא תטופל.
ניתן למצוא את נוהל הוועדה ואופן הגשת הבקשה דרך אתר
דיקנט הסטודנטים:
 < Studean.huji.ac.ilפניות וקבילות < ועדת ערעורים לענייני
שכ"ל
לשאלות נוספות :מאיה גונן ,טל 02-5881833

רכז דת ומסורת
רכז הדת מסייע לבני כל הדתות באוניברסיטה במתן שירותי
דת ,בקבלת ייעוץ והדרכה.
אריה סלומון ,ביה"כ הכט ,הר הצופים,
טל'  02-5883886מיילaries@savion.huji.ac.il :

רכזת תאים ופעילות ציבורית
סטודנטים המעוניינים לקיים פעילות ציבורית סדירה
בקמפוסים במהלך שנת הלימודים רשאים להירשם כ"תא".
מדי שנה פועלים באוניברסיטה מספר גדול של תאי
סטודנטים במגוון נושאים פוליטיים וחברתיים.
בניין פרנק סינטרה ,חדר  ,436הר הצופים ,טל' ,02-5881578
מיילtaeystudentim@gmail.com :

היחידה למעורבות חברתית

ביחידה ניתן למצוא בית לחשיבה ,דיון ועשייה משמעותית
למען חברה שוויונית וסולידארית לכלל אזרחיה ,לשם כך
הסטודנטים נפגשים בקבוצות קטנות של לימוד וכן פעילים
בפרויקטים חברתיים במסגרות שונות הן בתוכניות נושאות
למלגה והן במסגרת תוכניות המקנות  2נקודות זכות בתואר
ראשון.
מנהלת היחידה  -יפעת כהן חדד בניין פרנק סינטרה,
הר הצופים ,טל'  ,02-5882366מיילsociali@savion.huji.ac.il :
רכז התנדבות תמורת נ"ז  -אסף יינוביץ
מיילvolunteering@savion.huji.ac.il :

מעונות הסטודנטים
האוניברסיטה מציעה מגוון אפשרויות למגורים במעונות
בקמפוסים השונים של האוניברסיטה העברית .ההיצע כולל
חדרי יחיד ,דיור משפחות או מגורים עם שותף בחדר ,ומאפשר
לסטודנטים לבחור את אופי המגורים בהתאם להעדפותיהם
וליכולתם הכלכלית .לסטודנט המתגורר במעונות מוצעים
שירותי אחזקה ותפעול וכן חדרי כביסה ,חדרי לימוד ,חדרי
מחשבים ,מועדונים ,ועוד.
מנהל המעונות אדריאן קרמר,
בניין פרנק סינטרה ,הר הצופים,
טל'  02-5881539פקס ,02-5882992
מיילhujidorms@savion.huji.ac.il https://dorms.huji.ac.il :

) (Shuttleשאטל
האוניברסיטה מפעילה שירות הסעות ישיר בין הקמפוסים
השונים וחלק מהמעונות .הנסיעה חינם עם הצגת תעודת סטודנט.
אחראי שאטלים :איציק כהן
טל'  02-6758784פקס 02-6429019
 < studean.huji.ac.ilשאטלים

דיקנט
הסטודנטים
הבית שלך בדרך להצלחה

נציב קבילות סטודנטים
לנציב סמכות עצמאית ובלתי תלויה לטיפול בקובלנות המתקבלות
עי סטודנטים ומועמדים ללימודים בעניינים אקדמיים ,מנהליים או
אישיים .התקנון המלא של נציבות קבילות סטודנטים באתר
האוניברסיטה:
http://academic-secretary.huji.ac.il/?cmd=regulations.6B8
נציב קבילות סטודנטים :פרופ אודי שביט,
דואל kvilot@savion.huji.ac.il :קבלת קהל לאחר תיאום במייל.

studean.huji.ac.il

דיקנט הסטודנטים
דיקנט הסטודנטים הינו גוף מרכזי באוניברסיטה
שאמון על רווחת הסטודנט .תפקיד הדיקנט הוא מתן
מענה רחב לצרכי הסטודנטים ויצירת תנאים מיטביים
שיאפשרו לכל סטודנט וסטודנטית לממש את
הפוטנציאל הטמון בהם .צוות המשרד ערוך לסייע
בפתרון בעיות אישיות חברתיות וכלכליות ,וכן לסייע
לסטודנטים בקשיים אקדמיים ,תוך שיתוף פעולה עם
היחידות האקדמיות והמנהליות באוניברסיטה .בשנת
הלימודים תשעט הדיקנט יפעיל לנוחיות הסטודנטים
מרכזי תמיכה מקומיים בקמפוסים השונים.
דיקן הסטודנטים :פרופ גיא הרפז,
דיקן משנה :עירית חרט,
בניין פרנק סינטרה ,הר הצופים,
טל ,02-5882355
פקס,02-5812738 :
פניות דרך אתר הדיקנט studean@huji.ac.il
< פניות וקבילות < פניות לדיקן

אנו מזמינים אתכם לפנות לרכזים ולהיעזר
בשירותי התמיכה שפותחו עבור הסטודנטים:

היחידה למלגות וסיוע כלכלי
היחידה מעניקה מלגות לסטודנטים נזקקים המתקשים
במימון הוצאות הלימודים .הזכאות למלגה נקבעת על סמך
מצב כלכלי המוערך לפי הכנסה חודשית ברוטו לנפש.
המלגות מיועדות לתלמידי התואר הראשון ולתלמידי תארים
מתקדמים :תואר שני ,ד"ר לרפואה ולרפואת שיניים בשנים
הקליניות )ד-ו( ,ד"ר לרפואה ווטרינרית.
מנהלת היחידה :ילנה בירמן
הגשת הבקשה באתר האוניברסיטה -
 < http://www.huji.ac.ilמידע אישי < מלגות.
קבלת קהל ומענה טלפוני :בימים א-ה בשעות .13:00-09:00
טל ,02-5882881 :חדר  319בניין פרנק סינטרה,
קמפוס הר הצופים.
צור קשרhttp://pnyot.huji.ac.il/mador_siua :
פרטים נוספים < https://studean.huji.ac.il :יחידת הסיוע

היחידה לאבחון ולתמיכה בסטודנטים עם ליקויי
למידה והפרעות קשב
היחידה מעניקה שירותי ייעוץ ,תמיכה ,אבחון וליווי בנושא
התאמות בדרכי ההיבחנות .סטודנטים יכולים לקבל ביחידה
הדרכה ,סיוע ,תמיכה פרטנית וחונכות במהלך לימודיהם
האקדמיים .היחידה מפעילה מרכזי תמיכה בקמפוסים
השונים ,דרכי ההתקשרות מפורסמות באתר דיקנט
הסטודנטים.
מנהלת היחידה -ד"ר ליאת צרפתי
מעונות מאירסדורף )רזניק( בניין  ,10הר הצופים,
טל.02-5881342 :
ליעוץ ושאלות נא לשלוח מייל לכתובת:
ldsupport@savion.huji.ac.il
לצורך אבחון נא לשלוח מייל למכון האבחון:
ldd@savion.huji.ac.il

נגישות
יחידת הנגישות מעניקה סיוע וייעוץ לסטודנטים עם מגבלה
פיזית ,חושית ,נפשית או קוגניטיבית .תחומי הטיפול כוללים
ייעוץ לגבי זכויות הסטודנט ,המלצות למתן התאמות ,בדיקת
נגישות מבנית ועוד.
רכזת נגישות :מוריה דהן וייס
מיילnegishut@savion.huji.ac.il :
משרדי יחידת הנגישות:
קמפוס הר הצופים:
מעונות מאירסדורף )רזניק( בניין  ,10טל'02-5880178/18 :
קמפוס אדמונד י .ספרא:
ביתן של מרכז התמיכה החדש)ליד בית כנסת( טלפון:
02-5494982
בקמפוס עין כרם וקמפוס רחובות השרות יינתן במרכזי
התמיכה.

סטודנטים עם קשיים נפשיים
תכנית לליווי ותמיכה בסטודנטים המתמודדים עם קשיים
נפשיים ומוכרים ע"י ביטוח לאומי .במסגרת התוכנית ניתן
לקבל חונכות הכוללת ליווי אקדמי ואישי בהיקף של  4שש.
רכזת :איילת שוחט
מעונות מאירסדורף )רזניק( בניין  ,10הר הצופים
טלי 050-6822234 :מיילnathan.huji@gmail.com :

השירות הפסיכולוגי
בשירות הפסיכולוגי ניתן לקבל עזרה במצבי משבר ,בבעיות
אישיות שונות .הטיפולים המוצעים הם :התערבות קצרה
בעת משבר) 6-8פגישות( ,ייעוץ בקשיי למידה והתמודדות
עם חרדת בחינות ,טיפולים פרטניים ארוכים וטיפול קבוצתי.

כמו כן ,נערכות סדנאות בנושאים שונים .בשירות פועל צוות
של פסיכולוגים וכל הפניות נשמרות בסודיות מוחלטת.
מנהל השירות הפסיכולוגי :ד"ר איל אליאש,
מעונות מאירסדורף )רזניק( בניין .10
המעוניינים בטיפול מוזמנים למלא טופס פנייה ראשוני באופן
מקוון דרך אתר משרד דיקן הסטודנטים
 < Studean.huji.ac.ilשירות פסיכולוגי < פניה לשירות
הפסיכולוגי
טל 02-5882685 :מיילpsyserv@mail.huji.ac.il :

מרכז הלמידה לעיוורים ולקויי ראייה
מרכז הלמידה מגיש סיוע טכנולוגי וייעוץ אישי ולימודי
בתחומים שונים לסטודנטים עיוורים ולקויי ראייה .במרכז
חדרי לימוד אישיים ,ציוד טכנולוגי מותאם ,תכניות לימוד
ייחודיות ,סיוע בשעות הקראה וקורסים בנושאים מגוונים.
מנהל המרכז :משה עובד ,קמפוס הר הצופים,
פורום כניסה תחתון ,טל'02-5882155 :
מייל lcb@savion.huji.ac.il

היחידה לשוויון הזדמנויות
היחידה לשוויון הזדמנויות מעודדת מיצוי הפוטנציאל האישי
והאקדמי הטמון בסטודנט בדרך למצוינות אקדמית .היחידה
מספקת בעזרת רכזיה ,מענה אישי ,קבוצתי ,חברתי ותרבותי,
מותאם לצרכי הסטודנט .מטרת היחידה היא לאפשר לכל
סטודנט לסיים את לימודיו באוניברסיטה העברית בהצלחה
מרבית ,וכן ,לעודד אותו להמשיך לימודים לתארים
מתקדמים.
היחידה פועלת במישורים רבים ונותנת מעטפת לסטודנטים
כגון :ייעוץ אישי ,תכניות הכנה בקיץ )"צעד לפני כולם" וקורס
אנגלית( ,חונכות אקדמית ,חונכות חברתית ,סדנאות עידוד
לתואר שני ,ערבי תרבות ,סדנאות תעסוקה ,תכניות שילוב
בשוק ההייטק תכנית למניעת נשירה לסטודנטים בתואר
הראשון שמתקשים בלימודיהם ועוד.
מנהלת היחידה  -דקר שמשון
מעטפת לסטודנטים מהחברה הערבית
בניין פרנק סינטרה ,חדר  460הר הצופים,
טלasep@savion.huji.ac.il 02-5880263 :
מעטפת לסטודנטים בוגרי החינוך החרדי ,החברה
האתיופית ,סטודנטים מהפריפריה ,עולים ,וצמצום נשירה.
בניין פרנק סינטרה ,חדר  458הר הצופים ,טל02-5880067 :
מיילequalod@savion.huji.ac.il :

