
 

 ו והצלחתו בלימודים עד סוף התוארמרכז התמיכה מסייע לסטודנט בהשתלבות

 השירותים שמרכז התמיכה מציע הם:
 

 

 :לליקויי למידה והפרעות קשב וריכוז הפניה לאבחונים .1

סטודנטים המתלבטים לעבור אבחון ללקויות למידה או הפרעות קשב וריכוז מוזמנים 

 סוזנה וולף.לפנות ליעוץ והדרכה בנושא עם גב' 

 על ידי המכללה. מומלצים סטודנט שימצא מתאים יופנה למכוני האבחון ה
 

 :בדרכי הבחנות מתן התאמות .2

בהקדם האפשרי ולא יאוחר  על מנת לקבל התאמות בתנאי הבחנות על הסטודנט לפנות 

לגב' סוזנה וולף עם האבחון אשר ברשותו ו/או אישורים רפואיים מחודש לפני הבחינות, 

יופנה הסטודנט לעבור אבחון חדש והאבחון אינו בתוקף,  במידה  .מרופא מומחה

 על ידי המכללה. מומלצים במכונים ה

 

 :במהלך הלימודים ייעוץ ותמיכה פרטנית .3

ומתמודד עם קשיים אישיים, קוגניטיביים, פיזיים, משפחתיים ונפשיים  סטודנט הנתקל

 המשבשים את תפקודו בלימודים מוזמנים לקבוע פגשיה אישית עם גב' סוזנה וולף.

 על המידע המתקבל חלה חובת סודיות.

 

 יעוץ פסיכולוגי: .4

 .סטודנט שברצונו לקבל יעוץ פסיכולוגי עליו לפנות לגב' סוזנה וולף 

 הפסיכולוגי ניתן על ידי האוניברסיטה העברית בירושלים, בקמפוס הר הצופים. השירות

 בדק בנפרד.יהמכללה משתתפת בחלק מהוצאות הטיפול. כל מקרה י
 

 

 ח לשם:"חונכות פר .5

קשב וריכוז זכאי במהלך כל שנות לימודיו לסיוע הפרעות  סטודנט עם לקות למידה ו/או 

סטודנטים מצטיינים במכללה. החונכים מגויסים על ידי לימודי על ידי חונכים שהינם 

 מדור סיוע ומעורבות חברתית.

על הסטודנטים המעוניינים בחונכות לפנות באופן אישי לקראת פתיחת שנת הלימודים, 

 רצוי עד חודש מתחילת שנת הלימודים.לגב' סוזנה וולף, 
 

 :נ"ז בנושא מיומנויות למידה 2קורס  כללי עם  .6

על את מיומנויות הלמידה ימיועד לכל סטודנט המעוניין ליו סמסטריאלי והינ הקורס 

  ולהתמודד עם קשיים המתעוררים במהלך הלימודים.שלו 

  מומלץ מאוד לסטודנטים שנה א'.

הכרות עם אסטרטגיות למידה רלוונטיות לאקדמיה. התמודדות :  בין הנושאים בקורס

 עם עומס , הזמן והחומר.

כמו רישום לכל קורס אחר במכללה, דרך אתר המכללה  ו/או באמצעות מנהל הרישום מתבצע  

 .הסטודנטים



 

 סדנאות בנושאים שונים: .7

 במיומנויות למידה אסדנ 

. דים באקדמיה דורש רכישת כלים מתאימים יותר ומימעבר מלימודים  בתיכון לל

על מנת להתמודד ביעילות עם האתגרים תסייע לסטודנט לרכוש כלים אלו   ה הסדנ

בין הנושאים . וריכוז תוך התייחסות ללקויות הלמידה  או הפרעות הקשב החדשים, 

ניהול עצמי, אסטרטגיות לשיפור הזיכרון  סגנונות למידה, : תכנון וארגון זמן, הבסדנ

 וכו'.

 מפגשים פעם בשבועיים בסמסטר א'. 6כוללת  ההסדנ

 

 

 נותיבחלטיפול בחרדת א סדנ 

הוא זה שמניע אותנו להתכונן  –הוא מלחיץ,  קצת לחץ הוא טוב   כל מבחן

במקום לעשות דברים יותר נחמדים.  איך יודעים שמדובר בחרדת בחינות ולא 

. אם החרדה היא כזו שמשתקת, מורידה את   סתם לחץ? התשובה היא במינון

החרדה גורמת לכך אם  -רדהכנראה שזו ח –היעילות או גורמת לחוסר תפקוד 

בעל יכולת, שהתכונן בצורה נכונה למבחן והבין את החומר, יקבל ציון ט שסטודנ

זוהי חרדה הדורשת התייחסות.  הסדנא מיועדת  –שאינו משקף את יכולתו 

 לאותם סטודנטים המתמודדים  עם תופעה זו.

       מפגשים פעם בשבועיים בסמסטר א'. 6הסדנא כוללת 

 

 בחדוואתמיכה  אסדנ 

ת הלומד בשנה א' עם ליקויי למידה , הפרעות קשב וריכוז   או מוגבלות אחר סטודנט 

אינה מחליפה תרגול או את  א. הסדנ איוכל להסתייע בסדנומתקשה במקצוע , 

 הקורס , אלא משמשת כמסגרת לימודית תומכת ובקבוצה קטנה. 

 הסדנא תמשך לאורך שני סמסטרים. 

 

 3רמה  –תמיכה באנגלית  אסדנ  

או מוגבלות אחרת הלומד בשנה א' ויי למידה , הפרעות קשב וריכוז סטודנט  עם ליק

אינה מחליפה תרגול או את  אהסדנא. ומתקשה במקצוע , יוכל להסתייע בסדנ

 אלא משמשת כמסגרת לימודית תומכת ובקבוצה קטנה. הקורס , 

 הסדנא תמשך לאורך שני סמסטרים. 

 

 נוכחות חובה ויתבצע אצל גב' סוזנה וולף.רישום לסדנאות מחייב 

 

 

 

 

 



 :מרכז לטכנולוגיות מסייעות .8

, הפרעות קשב או כל מוגבלות אחרת, המרכז מיועד לכל סטודנט עם ליקויי למידה

  שמסר אבחון או אישור רפואי מרופא מומחה.

המרכז מספק לסטודנט מרחב למידה שקט, הכולל תאים אישיים, עמדות מחשב עם 

 בלטים  ואוזניות(.)טא טכנולוגיות מסייעות וציוד להשאלה

הכניסה תתאפשר באמצעות חתימה  בבניין הישן. 2מינוס  המרכז נמצא בקומה 

 רצוי לתאם מראש עם הרכזת גב' חוה ענר. ביומטרית .

  10:00-18:00   א'       שעות פעילות : 
 8:30-20:30ב'                                    
  8:30-20:30  ג'                                   
 10:00-18:00  ד'                                  
 8:30-16:30   ה'                                 

 ו'             סגור                             
 

 :אתר גול .9

הלימודים המקוונים הגדול והמוביל בישראל. האתר מכיל קורסים ינו אתר אתר גול  ה

מועברים באמצעות מקוונים עם הסברים תאורטיים לכל נושא ותרגול נרחב. כל התכנים 

 יכים בצורה מובנית ופשוטה.לשהסטודנטים רואים את התה סרטוני וידאו, כך

, זכאי לקבל הנחה אחרת או מוגבלותו/טודנט  עם ליקויי למידה , הפרעות קשב וריכוז  ס

 משמעותית ברכישת קופונים לאתר. כל קופון מיועד לקורס אחד.

 ההזמנה תתבצע ע"י שליחת מייל מפורט עם שם ות.ז  ל גב' חוה ענר.
 

 :רכזת נגישות ותיאום שיעורי עזר על פי הנחיות ביטוח לאומי .10

המכללה, מוזמן סטודנט הנתקל בקשיים בנושא נגישות פיזית ונגישות השירות ברחבי 

 לפנות לרכזת הנגישות גב' חוה ענר.

מביטוח לאומי הכולל סיוע בלימודים  מקצועי בנוסף, סטודנט המקבל סל שיקום

באמצעות שיעורי עזר, מוזמן לפנות לגב' חוה ענר ולמסור את כל הפרטים לצורך איתור 

  ותיאום  מורים לשיעורי עזר והמשך טיפול מול המוסד לביטוח לאומי.
 

 :קבלת סיוע באמצעות סל שירותים .11

והבנת צרכיו של הסטודנט, יוצג פירוט סל  ו/או האישור הרפואי הגשת האבחון לאחר

 השירותים שיסייע לו להתמודד ולהצליח בלימודים.

חונכות פר"ח לשם, סדנאות בנושאים שונים,  הנחה  סל השירותים כולל בין השאר:

 לאתר גול, קבלת סיוע במרכז התמיכה הטכנולוגי, טיפול פסיכולוגי ועוד.

 וזנה.ין באיזה שירותים ברצונו להסתייע בשיחה מקדימה עם גב' סהסטודנט יתבקש לצי
 
 
 
 
 

 

 מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה:

 ומנהלת מרכז תמיכהיועצת המכללה  -גב' סוזנה וולף

 susanawu@jce.ac.il          02-6588031טל': 

 תוטכנולוגיות מסייעורכזת נגישות  –גב' חוה ענר 

 havaan@jce.ac.il  02-6588066טל': 

mailto:susanawu@jce.ac.il

