
דקאנט הסטודנטיםמדעי המחשב–' שלום שנה א



דקאנט הסטודנטים

צוות דקאנט הסטודנטים מלווה את הסטודנט מרגע  
התעניינותו בלימודים במכון ועד לשילובו בעולם  

:התעסוקה בתחומים הבאים

מלגות וסיוע כלכלי•
המרכז לקידום הסטודנט •
מעורבות חברתית•
"  סיפתח"תכנית + הכוון תעסוקתי •
סיוע לאוכלוסיות מיוחדות•



...חשוב לפני שמתחילים

הכנה בתחום המתמטיקה ר"אמי/ ם "מבחן אמיר
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הכנה בתחום המתמטיקה

קובץ מפורט על המכינה במתמטיקה

https://www.hit.ac.il/.upload/PreparatoryStudies/refresher/math_refresher_24-10-19.pdf


המרכז לקידום הסטודנט  מדעי המחשב–' שלום שנה א

להצלחה אין מגבלות



המרכז לקידום הסטודנט

אוכלוסיית יעד
הפרעת קשב וריכוז/סטודנטים עם לקויות למידה•

)מחלות כרוניות(רפואי /התמודדות על רקע נפשי)/שמיעה, ראייה(סטודנטים עם מגבלות חושיות •

סטודנטים עולים חדשים וסטודנטים יוצאי אתיופיה•

שירותי המרכז
סיוע לימודי וסדנאות•

ליווי וייעוץ אישי•

התאמות בהיבחנות•

ינג  'קואוצ/הפנייה לטיפול פסיכולוגי•



תהליך הקליטה במרכז  

:למרכז לקידום הסטודנטמסמכים רפואיים יש להגיש 

:לקויות למידה והפרעת קשבחות אבחון "דואו 

–מנהלת המרכז לקידום הסטודנט 
מיכל זכריה
03-502-6772

kidum@hit.ac.il

נינה ברוורמן–יועצת לקויות למידה וצרכים מיוחדים 
03-502-6903

yeutz@hit.ac.il

mailto:kidum@hit.ac.il
mailto:yeutz@hit.ac.il


דקאנט הסטודנטיםמדעי המחשב–' שלום שנה א

סיוע לאוכלוסיות מיוחדות



סיוע לסטודנטים עולים  
בני הקהילה האתיופית  ולסטודנטים 

ליווי וייעוץ אישי •

קבוצתי  /סיוע לימודי פרטני•

סדנאות•

ומשרד הקליטהג"ממלס זכאות "מלגות ייעודיות ע•

מיכל זכריה  –מנהלת המרכז לקידום הסטודנט
03-5026772

olim@hit.ac.il

mailto:olim@hit.ac.il


סיוע לסטודנטים מהחברה הערבית
סיוע לימודי וסדנאות•

ליווי וייעוץ אישי והתאמת מלגות•

ערבי תרבות משותפים ותמיכה חברתית•

הפנייה לטיפול רגשי •

רכזת הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה  
רשא כנעאן–רקסית 'הדרוזית וצ, הערבית

03-5026637
Sawa@hit.ac.il

mailto:Israeli_hope@hit.ac.il


סיוע לסטודנטים מהחברה החרדית

סיוע לימודי ושיעורי תגבור•

ליווי וייעוץ אישי והתאמת מלגות•

תמיכה רגשית וכלכלית לפי הצורך•

סיוע ייחודי לסטודנטים יוצאים בשאלה•

יפעה בנר–"תקווה ישראלית"ממונה תכנית 
03-5026679

Israeli_hope@hit.ac.il

mailto:Israeli_hope@hit.ac.il


למידה שנשארת

<<



למידה שנשארת



?...מחשבות/ תחושות / חששות / שאלות 

סדנא שתעסוק באסטרטגיות למידה 
לסטודנטים בתחומים  וניהול זמן

.הטכנולוגיים
.  17:00-18:30בשעה 27/10יום שלישי 

.ניהול זמן בלמידה ותקופת שינויים•
. ניהול עצמי בלמידה מרחוק•
.התמודדות רגשית•
?איך נערכים ללמידה מקוונת? הסמסטר יהיה מקוון•
?מה ההבדל בין למידה בתיכון לאקדמיה•
?איך משלבים עבודה ולימודים•



?...מחשבות/ תחושות / חששות / שאלות 

סדנא שתעסוק בהיבטים רגשיים  
:בלימודי עיצוב וניהול זמן

.  16:30-18:00בשעה 29/10יום חמישי 

?מה ההבדל בין למידה בתיכון לאקדמיה•
?איך נערכים ללמידה מקוונת? הסמסטר יהיה מקוון•
?איך משלבים עבודה ולימודים•
?  יש לי את הכלים ללמידה באקדמיה•
?ה ביכולות שלי להצליח/אני בטוח•



...הראשונים באקדמיהלקראת המבחנים 



דקאנט הסטודנטיםמדעי המחשב–' שלום שנה א

סיוע וליווי כלכלי



מלגת סיוע כלכלי

.  שעות לטובת הקהילה עד סוף סמסטר ב25המלגה כרוכה במתן 
העברת המלגה תתבצע באמצעות זיכוי בחשבון שכר הלימוד  

נופר כהן–רכזת מלגות 
03-502-6842

milgot@hit.ac.il

י דירוג סוציו אקונומי"גובה המלגה מחושב עפ•
או שני/סטודנטים הלומדים לתואר ראשון ו•
הגשת מסמכים  + המלגה כרוכה בפתיחת בקשה בעמדת המידע האישי•

)לא ניתן לשלוח מסמכי מלגה באמצעות המייל(ידנית 
א תפורסם בהקדם"מועד פתיחת ההגשה לשנת תשפ•

mailto:milgot@hit.ac.il


מלגות לבעלי נתוני קבלה גבוהים

.  שעות לטובת הקהילה עד סוף סמסטר ב25המלגה כרוכה במתן 
העברת המלגה תתבצע באמצעות זיכוי בחשבון שכר הלימוד  

ומעלה  660-פסיכומטרי •

ומעלה  105-ממוצע בגרויות •

ומעלה90-הנדסאים •
) י מדור רישום"ניתנות אוטומטית ע(

של התואר בלבדבשנה הראשונה המלגה תינתן לסטודנטים 



מלגות חיצוניות  
מלגת אימפקט•

קרן קציר•

קרן אייסף•

תוכנית ממדים ללימודים• ח"מלגת פר•

חינוך לפסגות •

מלגת משרד החינוך•

מלגת משרד  •
פריפריה/הביטחון

:לפרטים נוספים
הכנסו לאתר המכון       דקאנט הסטודנטים       מלגות וסיוע כלכלי  

נופר כהן–רכזת מלגות 
03-502-6842

milgot@hit.ac.il

mailto:milgot@hit.ac.il


הסדרי מימון

שקט  (ל "המכון בשיתוף עם קרן שכ

מציעים הסדרי מימון  ) כלכלי לסטודנט
.  בפריסה רחבה ונוחה של שכר הלימוד

ל  "קרן שכ-לפרטים נוספים 
03-9635856

service@sachal.co.il

mailto:service@sachal.co.il


דקאנט הסטודנטיםמדעי המחשב–' שלום שנה א

שירותים נוספים



??ן/ות זוגם/משרתי מילואים ובני

ייעוץ וסיוע בטרם יציאה למילואים•

סיוע בהשלמת חומר לימודי•

נקודות זכות בגין שירות ממושך2מימוש זכאות ל •

ליווי וסיוע בשעות חירום ומלחמה•

לימור אטיה  -רכזת מילואים
03-5026549

miluim@hit.ac.il

mailto:miluim@hit.ac.il


סטודנטיות בהריון ואחרי לידה

ייעוץ וסיוע למיצוי זכויות בנושא השלמת חומר והיעדרויות•

התאמות בזמן הריון•

חדר הנקה•

מענה לבני ובנות זוג בחופשת לידה•

רונה שלו–רכזת הריון ולידה 
03-5026862

heraion@hit.ac.il

mailto:heraion@hit.ac.il


מעורבות חברתית

פרויקטים חברתיים נושאי מלגות•

קורסים אקדמיים משלבי עשייה חברתית•

ז תמורת מעורבות חברתית בקהילה"נ2•

יפה סיטבון–אחראית מעורבות חברתית 
03-5026875

meoravut@hit.ac.il

mailto:meoravut@hit.ac.il


היחידה להכוון תעסוקתי
מיקוד בבחירת תחומי עיסוק וניהול קריירה נכונה•

חיפוש יעיל  , ראיונות עבודה, ח"סדנאות לכתיבת קו•
ניהול קריירה ומפגשי זרקור, למציאת עבודה

.לוח משרות מקצועי המפורסם בקמפוס ובאתר המכון•

יריד תעסוקה שנתי•

תעסוקה לסטודנטים עם מוגבלויות-"סיפתח"תכנית •

ליאת בלבן–מנהלת היחידה להכוון תעסוקתי 
03-5026805

counselling@hit.ac.il

mailto:counselling@hit.ac.il


בואו לבקר אותנו

קומת כניסה, 1בניין אגף מנהל אקדמי, 2קומה , 5בניין 

טלפון ולקבוע פגישות בזום, מוזמנים לפנות במייל



!בהצלחה 
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