
מלגות
בשנת הלימודים הקרובה תשע"ט הנכם רשאים להגיש בקשות למגוון המלגות במדורים אקדמיה 

קהילה ורווחת הסטודנט. מידע על כל תכניות המלגות הקיימות, ניתן למצוא באתר המכללה )בקישור 
 מטה(. לשאלות ומידע נוסף יש לפנות לרכזות המדורים: לפרטים נוספים <<

gilizi@jce.ac.il | 02-6591882 | גב' גילי זיגדון 
rachelibn@jce.ac.il | 02-6591802 | גב' רחלי בן דוד

הלוואות
סטודנט אשר מעוניין בהלוואה, יהיה רשאי לקבל אותה בתנאים נוחים ומתאימים לסטודנטים. 

ההלוואות ניתנות לצורך שכ"ל, עסקים, דיור וצרכים רפואיים ואישיים אחרים. לפרטים נוספים <<

מעונות
לרשות הסטודנטים במכללה עומדת האפשרות להתגורר במעונות נוחים בקמפוס האוניברסיטה 

העברית בהר הצופים. לפרטים נוספים <<

סיוע לימודי
 מדור רווחת הסטודנט מעניק סיוע לימודי לעולים חדשים. עולים חדשים זכאים לחונכות על ידי סטודנטים

וסטודנטיות מצטיינים משנים ב'-ד', החונכים באחת מתכניות החונכות השונות. לפרטים נוספים <<

פעילות חברתית תמורת נקודות זכות
מדור אקדמיה קהילה מזמין אותך לקחת חלק בעשייה מתגמלת ולהירשם לפעילות בקהילה 

בהיקף של 37 שעות סמסטריאליות תמורת 2 נקודות זכות במסגרת קורס כללי. לפרטים נוספים <<

המדור לקידום הסטודנט
שירותי הייעוץ מיועדים לסטודנטים הנתקלים ומתמודדים עם קשיים אישיים, קוגניטיביים, פיזיים, 

 משפחתיים ונפשיים, המשבשים את התפקוד בלימודים ומונעים ביטוי מלא ליכולת ולכישוריהם.
הנכם מוזמנים לפנות לרכזת המדור לסיוע, ייעוץ וליווי. לפרטים נוספים <<

אגודת הסטודנטים
אגודת הסטודנטים היא הגוף המייצג את הסטודנטים בפני הנהלת המכללה בנושאים אקדמיים 

ואחרים, ופועלת בשיתוף פעולה עם המכללה. אגודת הסטודנטים מורכבת מנציגים מכל מחלקות 
הלימוד. לפרטים נוספים <<

פיתוח קריירה ובוגרים
המדור לפיתוח קריירה ובוגרים פועל במטרה לסייע לסטודנטים ולבוגרי המכללה להשתלב בשוק 

התעסוקה המקצועי. המדור מפרסם מידע לגבי משרות חדשות הן עבור הסטודנטים והן עבור הבוגרים. 
saritz@jce.ac.il :לפרטים נוספים << מוזמנים לפנות לגב' שרית צוק: טלפון: 02-6588032 | מייל

הקלות לסטודנטים שעברית אינה שפת אימם
סטודנטים עולים חדשים שנדרשים לבצע מבחן יעל, יהיו זכאים להארכת זמן של 25% בכל הבחינות 

לאורך כל התואר. ניתן להגיש בקשות לאישור להארכת זמן במדור בחינות וציונים מפתיחת שנת 
הלימודים ועד חודש לאחר פתיחת שנת הלימודים.

שאלון בחינה בעברית לא יתורגם לשפה האנגלית עבור סטודנטים. סטודנט שמעוניין להשיב בשפה 
האנגלית, יבקש את אישור המרצה לכך. הדבר נתון לשיקול דעת המרצה באישור ראש מחלקה.
לפרטים נוספים ושאלות יש לפנות למדור בחינות וציונים, דרך מערכת הפניות בתחנת המידע.

שירותי VOD – שיעורים מוקלטים
המכללה השיקה ערוץ VOD, אליו מועלים שיעורים מוקלטים הכוללים מצגות, שיכולים לסייע 

https://vod.jce.ac.il/ -לכם ללמידה בבית. הכתובת

עולים יקרים!
עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה דואגת לכלל הסטודנטים שלה, 

ולכן ריכזנו עבורכם את כל המידע העדכני והשוטף בנוגע לזכויות 
להן אתם זכאים במהלך לימודיכם האקדמיים.

 בכל שאלה, בעיה או התייעצות, מוזמנים לפנות למדור לקידום הסטודנט,
edendr@jce.ac.il | 02-6591874 | ואשמח לעמוד לרשותכם בכל עת: עדן דר

      |  jce.ac.il   |   *9087

מנהל סטודנטים עולים
המנהל לסטודנטים עולים פועל בכפוף למשרד 
העלייה והקליטה, ומתמקד בארבעה מישורים 

עיקריים:
עידוד עליה, ייעוץ והכוון | סיוע )נפשי, סוציאלי 
ואקדמי( | שילוב וקליטה חברתית | סיוע פיננסי

עובדי המנהל מלווים את הסטודנטים העולים 
לאורך כל מסלול הלימודים. לפרטים נוספים <<

עמותת "אח גדול"
יוזמה חברתית התנדבותית ייחודית, הנותנת 

מענה לצרכים של סטודנטים בודדים, מתוך 
תחושת שייכות ואחריות לעתיד החברה 

הישראלית. קיים מערך כלל-ארצי שלמעשה 
נותן לסטודנט הבודד תמיכה, הדרכה 

וכלים להתמודדות עם אתגרים שוטפים. 
לפרטים נוספים <<

שבאתי
שבאתי הוא מיזם ירושלמי שהוקם ע”י צעירים 
ירושלמים דתיים, חילונים וחרדים במטרה ליצור 
פלטפורמה תרבותית חדשה בירושלים. השיטה 

היא שימוש במרחבים ציבוריים ועירוניים במרחב 
הציבורי, ויצירת מרחב למפגש תרבות ופנאי 

בצורה שומרת שבת. לפרטים נוספים <<

קעליטה 
ארגון הגג של העולים דוברי הצרפתית בישראל.
קעליטה מאחד כיום למעלה משישים עמותות 

הפועלות למען עולים דוברי צרפתית ופועל יחד 
איתן במטרה לחזק את הפעילות בשטח בנושאי 

תעסוקה, חינוך ורווחה. לפרטים נוספים <<

שירותים עבורכם מחוץ למכללה...

תמיד פה אתכם ולרשותכם!
המדור לקידום הסטודנט

https://www.jce.ac.il/students/student-support-center/scholarships/community-involvement/
https://www.jce.ac.il/students/student-support-center/loans/
https://www.jce.ac.il/students/student-support-center/dorms/
https://www.jce.ac.il/students/student-support-center/education-aid/
https://www.jce.ac.il/students/student-support-center/social-activity/
https://www.jce.ac.il/students/college-counselor/
https://www.jce.ac.il/students/student-council/
https://www.jce.ac.il/students/employment/
https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_aliyah_and_integration
http://www.achgadol.org/he/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/#1491057977590-2b7e6c33-6c6e
http://qualita.org.il/he/%D7%A7%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%94/
https://www.jce.ac.il/vod
https://www.jce.ac.il/
https://www.jerusalemtolerance.org/openforshabbat/



