מרכז קשת – מרכז לקידום ותמיכה בסטודנטים
*המסמך כתוב בלשון זכר ,אך מתייחס לכלל המגדרים

אנשי סגל אקדמי יקרים,
עם תחילת השנה האקדמית ,מרכז קשת מברככם בשנת עשייה ,יצירה והוראה מוצלחת ומספקת.
מרכז קשת הינו מרכז תמיכה עבור סטודנטים עם צרכים ייחודיים ואוכלוסיות ייחודיות ,המלווה
את הסטודנט בשאיפה למיצוי ופיתוח היכולות האקדמיות ולהשתלבות מיטבית בחיי המכללה.
צוות קשת הוא רב-מקצועי וכולל מומחיות בלקויות למידה ,מרפאה בעיסוק ,מומחית בשפה,
עו"ס  -פסיכו-תרפיסטית ורכזת נגישות.
אנו רואים חשיבות להיכרותכם עם מרכז קשת על מנת לסייע לסטודנטים המתקשים להשתלב
בחוג ,לצלוח את לימודיהם.
מרכז קשת שם לו למטרה לתת לסטודנטים:
•

אוזן קשבת וכתובת לסיוע (במידת הצורך)

•

ליווי ומעקב אחר הסטודנט לאורך דרכו באקדמיה

•

פיתוח יכולות הלמידה העצמאיות של הסטודנט על פי כישוריו

•

הקניית מיומנויות אקדמיות מתאימות בהתחשב בקשיים וביכולות של הסטודנט

•

סיוע בהנגשת החומר הנלמד (חונכות)

•

סיוע בהנגשה פיזית ,הנגשת השירות והלמידה.

הזכאים לסיוע הינם סטודנטים עם אבחון תקף של לקויות למידה ,קשיים פיזיים ,בריאותיים,
נפשיים או אחרים.
גם אם קיימים קשיים משמעותיים בלמידה ואין ברשותך מסמכים מתאימים ,ניתן לפנות למרכז
קשת להתייעצות.
לאחר שיחת ייעוץ ,נבנית תכנית ליווי ותמיכה המותאמת לצרכי הסטודנט.
זמני מתן הסיוע :בהתאם ללוח הזמנים של הסטודנט ושל תומכות הלמידה ,רכזת הנגישות
ומערך הסיוע הרגשי בקשת.
תחומי סיוע במרכז קשת (הזכאות לסיוע בכל תחום נקבעת לאחר האינטייק):
•

מתן התאמות בבחינות לזכאים  -הנחיות למרצים לגבי תפקידם ביישום ההתאמות ,מופיעות
בקובץ המצורף למייל זה.

•

תמיכה אקדמית לאורך הסמסטר /השנה :פגישות אישיות להקניית אסטרטגיות למידה
והתארגנות.

•

חונכויות סטודנט לסטודנט :סיוע בהכנת מטלות אקדמיות.

•

תכנית מיכאל לבנות העדה האתיופית :מפגשי סיוע בקשת או חונכות מסטודנטים.

•

תמיכה אקדמית לסטודנטים דוברי ערבית :מפגשי סיוע בקשת או חונכות מסטודנטים
במכללה.
יש ליצור קשר עם לונא פרח luna. perach@oranim.ac.il

•

ייעוץ והפניה לאבחון במידת הצורך

•

נגישות :ליווי ותמיכה לסטודנטים המתמודדים עם מצבי בריאות מורכבים.
יש ליצור קשר עם הדס מיליקה hadass.milika@oranim.ac.il

•

מכון אורן :מכון רב מקצועי לייעוץ ,אבחון וטיפול בילדים ,נוער ומבוגרים בשפה העברית
והערבית.

•

כתיבה אקדמית לתלמידי הפקולטה ללימודים מתקדמים :מתקיימים מפגשים אישיים של
הדרכה ומתן כלים לכתיבה אקדמית .הערה :ההדרכה איננה עריכה לשונית של העבודה
כולה.

•

קורסי הכנה לסטודנטים.

•

ליווי רגשי :פגישות פסיכותרפיה לסטודנטים המתמודדים עם קושי רגשי.

•

סדנאות סמינריון – סדנה קבוצתית לכתיבה עצמית המשלבת הנחייה אישית וקבוצתית.

•

אירועי שיא במהלך השנה -כל שנה מתקיימים ימים המיועדים לכלל הסטודנטים כמו:
מרתון כתיבה ,יום נגישות ועוד.

הקשר בין מרכז קשת לסגל האקדמי חשוב ביותר על מנת לסייע לסטודנטים מתקשים להשתלב
בחוג.
בתור איש סגל ,מתי כדאי שאפנה למרכז קשת?
במידה ואתם מזהים סטודנט עם קושי משמעותי שנראה כי זקוק לעזרתנו ,ניתן להפנות אותו
ישירות למרכז קשת  )1( -או לכתוב לרינה ליבר  /עינת צוקר אלברט – ( )2או במקרים דחופים
ניתן לפנות לבתיה גורליק – (.)3
דרכי הפנייה למרכז קשת:
 .1פנייה עצמית של הסטודנט דרך אתר אורנים :אתר אורנים > יחידות ומרכזים > מרכז קשת >
פנייה לסיוע ממרכז קשת
הקליקו כאן לפנייה למרכז קשת (עבור הסטודנטים שלכם)
 .2לרינה ליבר ,רכזת קשת בטלפון  04-9838971או במייל  rina_l@oranim.ac.ilעינת אלברט-
צוקר einat_z@oranim.ac.il
 .3במקרים דחופים ניתן לפנות ישירות לבתיה גורליק ,מנהלת מרכז קשת
batya.gorlik@oranim.ac.il

