
מרכז קשת
15בית 

מרכז סיוע לסטודנטים בעלי צרכים ייחודיים

☺אך מתייחסת לכל המגדרים, המצגת כתובה בלשון נקבה*



...מסייע לסטודנטיות עםמרכז קשת 

לקויות למידה

קשיי קשב וריכוז

קשיים רגשיים
קשיי למידה

(ללא אבחון)

בעיות רפואיות
(נגישות)

~ובנוסף 
(מיכאל)חונכות אקדמית לסטודנטיות בנות העדה האתיופית •
תמיכה אקדמית ורגשית לסטודנטיות דוברות ערבית•



מומחית שפתיתמרפאה בעיסוק

מומחיות ללקויות למידה

פסיכותרפיה

חונכים ורכזת הדרכה

אורן-מכון אבחון 

רכזת נגישותאדמיניסטרציה

צוות המרכז
תחומי-הינו רב



מטרות-מרכז קשת 

 (במידת הצורך)וכתובת לסיוע אוזן קשבת

 אחר הסטודנטית לאורך דרכה באקדמיהליווי ומעקב

יכולות הלמידה העצמאיות של הסטודנטית פיתוח

על פי כישוריה

 אקדמיות מתאימות בהתחשב בקשיים  הקניית מיומנויות
וביכולות של הסטודנטית

(חונכות)החומר הנלמד בהנגשתסיוע

השירות והלמידההנגשת, בהנגשה פיזיתסיוע



.סטודנטית הפונה למרכז קשת מוזמנת לפגישהכל

הזכאיות לסיוע הינן סטודנטיות עם אבחון תקף של 
נפשיים או  , בריאותיים, קשיים פיזיים, לקויות למידה

.  אחרים
גם אם קיימים קשיים משמעותיים בלמידה ואין  

ניתן לפנות למרכז קשת  , ברשותך מסמכים מתאימים
.  להתייעצות

?מי זכאי לקבל את שירותי המרכז



?מי זכאי לקבל את שירותי המרכז

סטודנטית הנמצאת זכאית לסיוע מקבלת שירות  

.על פי צרכיה הייחודיים

:אישית" חליפה"תפירת 

...'וכוחונכות / או תמיכה /התאמות ו

מועד קבלת הסיוע נקבע בהתאם ללוח  
הזמנים של הסטודנטית ושל תומכות  

רכזת הנגישות ומערך הסיוע  , הלמידה
.  הרגשי בקשת



שירותי המרכז

 (מופיעות בקובץ המצורף)מתן  התאמות בבחינות  לזכאים

בעיקר את המודגש בצהוב, ל ולקרוא"חשוב מאד להיכנס לקובץ הנ

יעוץ והפניה לאבחון במידת הצורך

 אורן-מכון אבחון

 השנה לזכאים/ מפגשי תמיכה אקדמית לאורך הסמסטר

סיוע בהכנת מטלות אקדמיות: סטודנטית לסטודנטיתחונכויות

 למידה/ קבוצת סמינריון

 לשון לזכאיות/ כיתת צרכים מיוחדים באנגלית

ליווי רגשי

http://www.oranim.ac.il/sites/heb/community/oren-institute/pages/default.aspx


שירותי המרכז

מפגשי סיוע בקשת או חונכות  : תכנית מיכאל לבנות העדה האתיופית
מסטודנטיות 

מפגשי סיוע בקשת או  : תמיכה אקדמית לסטודנטיות דוברות ערבית
חונכות מסטודנטיות 

מפגשי : כתיבה אקדמית לתלמידות הפקולטה ללימודים מתקדמים
.  הדרכה אישיים ומתן כלים לכתיבה אקדמית

קורסי הכנה לסטודנטיות.

קיום ימים המיועדים לכלל הסטודנטיות  -אירועי שיא במהלך השנה
.יום נגישות ועוד, מרתון כתיבה: כמו



חונכות ומה שביניהן, תמיכה
תמיכה

 (מומחיות לטיפול בלקויות למידה)מתן סיוע על ידי אחת מחברות צוות מרכז קשת

 משתנים-משך ותדירות המפגשים

חונכות

קרן גרוס  / ח "פגישות עם סטודנטית חונכת מטעם פר

החונכת היא סטודנטית מאותו החוג בשנה מתקדמת יותר , לרוב

בתדירות של אחת לשבוע, משך כל פגישה שעתיים

קבוצת סמינריון

הקניית אסטרטגיות לכתיבת סמינריון: מטרה

 ד+'גמיועד לסטודנטיות בשנים  '

מונחית על ידי אחת מחברות צוות מרכז קשת

בתדירות של אחת לשבועיים  , משך כל פגישה שעתיים



...למרכז קשת כאשרלהפנותכדאי , כמרצה

  אני מזהה אצל סטודנטית קושי בהבנת הנלמד

(.אותי" מאבדת"או לחלופין , שאלות חוזרות)

סטודנטית מגיעה להישגים נמוכים למרות השקעה מרובה.

 (.חולמנות/ פטפטנות )אני מזהה אצל סטודנטית קשיי ריכוז

לחץ מוגזם  , דכדוך/אני רואה אצל סטודנטית סימני עצבות

.וכדומה

משבר שהיא  , סטודנטית משתפת אותי בסיפור חיים מורכב

.עוברת וכדומה

סטודנטית משתפת אותי במצב בריאותי מורכב.



...למרכז קשת כאשרלפנותכדאי , כמרצה

 בלי הסבר/ סטודנטית מרבה להיעדר משיעורים עם.

סטודנטית מבקשת ממני תיווך בפנייה לעזרה.

בהירות לגבי התאמות בבחינות-ה אי/אני מרגיש.

  סטודנטית טוענת שהיא זכאית להתאמה שאינה מופיעה

.באישור ההתאמות שלה

  אני רוצה לברר עניין טכני לגבי התאמות מיוחדות

המרת מבחן מקוון למבחן  , הקלדת מבחן על גבי מחשב)

(.בעותק קשיח וכדומה



נגישות

מכללת אורנים מספקת תנאים , בהתאם לחוק הנגישות
:מותאמים במידת הצורך לסטודנטיות עם

לקויות ראיה•
לקויות שמיעה•
נכויות פיזיות זמניות או קבועות•
מחלות כרוניות•
רגישויות שונות•
הפרעות שינה•
היריון בסיכון•
מצבים בריאותיים נוספים המקשים על  •

התפקוד הלימודי

מיליקההדס : רכזת נגישות פרט באורנים



,אחראית פניות סטודנטים ותומכת למידה–עינת צוקר אלברט 
einat_z@oranim.ac.il"  קו ראשון"

rina_l@oranim.ac.il, רכזת מנהלית–ליבררינה 
עניינים טכניים הקשורים לבחינות

hadass.milika@oranim.ac.il,רכזת נגישות–מיליקההדס 
רפואיותבעיותעםסטודנטים

batya.gorlik@oranim.ac.ilמרכז קשת ראשת–בתיה גורליק 

?עם מי ליצור קשר

mailto:einat_z@oranim.ac.il
mailto:rina_l@oranim.ac.il
mailto:hadass.milika@oranim.ac.il
mailto:batya.gorlik@oranim.ac.il


מדיניות הדלת הפתוחה  

~  דלתנו פתוחה ~ 
,  להגיע אלינות.מוזמןת.אחדכל 

לחוות את האווירה המיוחדת  
לשתות קפה  , ומסבירת הפנים במרכז

ובדרך כלל גם למצוא כאן משהו  
☺טעים לנשנש 

,  גם לשאולת.מעונייןה.אתאם 
נא לתאם –' להתייעץ וכו, לשוחח

כדי שנקדיש לך את  , פגישה מראש
.הזמן הראוי


