היחידה לאבחון ותמיכה בסטודנטים עם לקויי למידה והפרעות קשב
היחידה פועלת מתוך אמונה כי בעזרת תמיכה ,הדרכה וליווי מקצועי סטודנטים עם הפרעות קשב ולקויי למידה
יכולים לתפקד כלומדים עצמאיים ומצליחים ,והקשיים אינם מהווים עבורם חסם להצלחה.
היחידה מספקת מגוון מרכיבי תמיכה  :אבחון לקויי למידה והפרעות קשב ,התאמות בדרכי ההבחנות,
תמיכה פרטנית על ידי צוות היחידה (בעלות  M.A.ללקויות למידה) ,חונכויות על ידי סטודנטים,
סדנאות בתחומים מגוונים המסייעים ללמידה ואיכות חיים ,הכוונה תעסוקתית.
ליצירת קשר עם אחראית היחידה בפקולטה בגבעת רם :אורלי אזולאי .מייל orlyaz@savion.huji.ac.il :טלפון 02-5494980 :
למידע אודות סיוע כלכלי לחץ
יחידת הנגישות
היחידה פועלת במטרה לאפשר לסטודנטים עם מוגבלויות למידה שיוויונית ונגישה .היחידה מספקת שרות לסטודנטים המתמודדים עם
מגבלות שונות -פיסיות ,נפשיות ,חושיות ובריאותיות .במסגרת פעילות היחידה ניתן לקבל מידע וסיוע בכל הנוגע לזכויות סטודנטים עם
מגבלות באוניברסיטה ומחוצה לה ,תיווך במיצוי זכויות מביטוח לאומי ,חונכויות לימודיות ,תמלול לשיעורים ,ליווי פרטני ,תמיכה חברתית,
הכוונה לתעסוקה ,ייעוץ בנושאי טכנולוגיה מסייעת.
ליצירת קשר עם רכזת נגישות בפקולטה בגבעת רם:
רינת אלגרו -מייל accessibilitysafra@savion.huji.ac.il :טלפון 02-5494982
היחידה לשיוויון הזדמנויות
סטודנטים רבים מתקבלים לאוניברסיטה אך מתקשים למצות את יכולותיהם הלימודיות והאישיות בשל קשיים כלכליים ,אישיים ,לימודיים,
ו/או חברתיים ,כמו גם קושי בשילוב לימודים עם חיי משפחה ומחויבויות נוספות .לצדם קיימות אוכלוסיות ייחודיות שלהן התמודדות זו קשה
אף יותר ,כגון :סטודנטים מהחברה הערבית ,סטודנטים בוגרי החינוך החרדי ,עולים חדשים ,יוצאי אתיופיה ,ותושבי פריפריה.
ניתן לפנות לרכזות היחידה בפקולטה בגבעת רם בקליק אחד:
https://sf_prod_hr.formtitan.com/MenteeRequest

כאן

למידע אודות מעונות לחץ
כאן

למידע אודות הורות ומגדר לחץ
כאן

השרות הפסיכולוגי
השירות הפסיכולוגי לסטודנטים בפקולטה בגבעת רם מעניק סיוע נפשי לסטודנטים במצבי מצוקה  -לחץ ,חרדה ,דיכאון .בתחומי חיים כגון
התמודדות רגשית עם לחצי הלימודים ,קשיים ביחסים בינאישיים וזוגיים וכן בהתמודדות עם אירועי חיים אישיים .בשרות קיימים מגוון
טיפולים  -טיפולי משבר ממוקדים ,טיפולי  CBTוטיפולים דינאמיים ארוכי וקצרי טווח וזאת בהתאם לצרכי הפונה ולזמינות הקיימת בעת
הפניה .פגישת הייעוץ הראשונית הינה ללא תשלום.
ליצירת קשר לחצו כאן

אתר דיקנט הסטודנטים

למידע אודות מילואים לחץ
כאן

