


?מהו מרכז אתגרים
ש הנרייטה סאלד תומך  "מרכז אתגרים ע

בסטודנטים עם צרכים מיוחדים על מנת  

שיוכלו למצות את מלוא הפוטנציאל הלימודי  

המרכז מעניק תמיכה וליווי  . שלהם

או רפואיות  /לסטודנטים עם מגבלות גופניות ו

סטודנטים עם לקות  , המשפיעות על הלמידה

למידה וסטודנטים אשר שפת אמם אינה  

.עברית

המרכז מקיים במהלך השנה סדנאות שונות  

.הפתוחות גם לכלל הסטודנטים במכללה

בנוסף מוזמנים סטודנטים שנתקלים בקשיים  

במהלך הלימודים לפנות למרכז ולקבל תמיכה  

של אנשי המקצוע השונים

:שירותי המרכז

בעברית ובערבית-ייעוץ אישי •

.או טיפול/הפניה לאבחון ו•

השלכותיהן ודרכי  , מענה על שאלות כלליות בנושא לקויות למידה•

.התמודדות

במרכז מועברות  : או לשיפור מיומנויות למידה/סדנאות להקניה ו•

הסדנאות מקנות  . סדנאות להקניה ולשיפור מיומנויות למידה

אסטרטגיות למידה מותאמות לקורסים אקדמיים והתמודדות עם  

.מבחנים

.סדנאות להעצמה אישית•

.סיוע פרטני לסטודנטים בשיפור כישורי למידה•

מיועדות לסטודנטים המשתייכים לאחת מן -התאמות במבחנים •

מתוך הכרה בצרכיהם המיוחדים ורק , הקבוצות המוגדרות למעלה

.אחרי הצגת המסמכים הנדרשים לשם כך

.אישיות וקבוצתיות-חונכויות•

.טכנולוגיות מסייעות בהתאם לצורך וצילומים-תמיכה טכנית •

.אחריות על קורסי עברית לחייבים•
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או הפרעות קשב/יועצות ליקויי למידה ו
אבקסיסשרון , גבריאלירנית

:הייעוץ/תכני הטיפול

בדיקת אבחונים ואישורי התאמות⦁

בניית תוכנית עבודה מותאמת⦁

ליווי ותמיכה בתהליכי הלמידה  , מעקב⦁

הוראה מתקנת ומתן אסטרטגיות לעבודה  ⦁

הדרכה של חונכים⦁

תיווך בין סטודנטים למרצים⦁

פגישות עם הסגל האקדמי והמנהלי⦁

,  כתיבה אקדמית, ארגון וניהול זמן: העברה של סדנאות לאורך השנה בנושאים מגוונים⦁
התארגנות לקראת מבחנים , טכנולוגיות מסייעות
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תמיכה וליווי לסטודנטים בחברה הערבית, ייעוץ
ריס'ג-קמועאמל 

:שירותי הייעוץ כוללים

.  אוריינטציה לסטודנטים שמתחילים את שנת הלימודים הראשונה שלהם במכללה⦁

התמודדות  , ניהול משימות וזמן, למידה מקוונת: סדנאות לכלל הסטודנטים בנושאים שונים⦁
אסטרטגיות סיכום מאמרים , אסטרטגיות למידה, התכוננות למבחנים, עם לחץ לימודי

....ועוד,  חלון לרב תרבותיות, חרדת בחינות, סגנונות לימוד, שיפור הזיכרון, והרצאות

.  קבלת החלטות, בניית תכנית לימודית אישית מבוקרת, היכרות, שיחות אישיות: ייעוץ אישי⦁

יצירת מרחבים לימודיים יעילים  , עבודה משותפת, התמודדות מול קושי: ייעוץ בקבוצות קטנות⦁
...מעבדות/ הכנה להתנסות במרפאות, ללמידה

, מעקב חונכות אישית, חשיבה משותפת, קשר מול החוג: ליווי ותמיכה לאורך שנות הלימודים⦁
.  בקרת הטרדה מינית, עבודה בקבוצות

הלוואות  , מלגות. )טיפולים קצרי מועד, התערבות נקודתית בזמן משבר: הפנייה לגורמי מפתח⦁
(מופנים לגורף המטפל מחוץ למרכז אתגריםסטודדנטים-

.שירותי הייעוץ מיועדים לסטודנטים מן המכינה ומלימודי התארים השונים⦁

שירותי הייעוץ נגישים בשפה הערבית⦁

.וירטואליות וטלפוניות, שיחות אישיות פנים מול פנים: הפגישות מתנהלות באמצעות⦁
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וחונכויותטיפול בתגבורים 

עזרה במקצועות הליבה בהם מתקשים הסטודנטים 
:באופנים הבאים' בעיקר בשנה א

תגבור מקצועי על ידי איש סגל ⦁

סטודנט מצטיין בקורס –חונכות קבוצתית ⦁
מסוים שחונך מספר סטודנטים המתקשים  

.במקצוע מסוים

סטודנט  –" סטודנט לסטודנט"–חונכות אישית ⦁
מצטיין שחונך סטודנט מתקשה במקצוע מסוים

יש למלא טופס בקשה לחונכות אשר נמצא  ⦁
: באתר המכללה ולהגישו למייל

inbalg@hac.ac.il

חונכות תאושר בהתאם לשיקוליי המרכז⦁

ותגבוריםחונכויות, רכזת נגישות
חי-ענבל שלום

נגישות

מתן התאמות לימודיות לאנשים  ⦁
המתמודדים עם מגבלות קבועות או 

זמניות

בניית תכנית לימודים מותאמת  ⦁

ליווי ותמיכה במהלך הלמידה,מעקב , ייעוץ⦁

תיווך בין הסטודנטים למרצים ⦁

פגישות עם הסגל האקדמי והמנהלי⦁

, ה"עלמרכז –קישור וליווי מול גורמי ⦁
.'וכומשרד הביטחון , ביטוח לאומי
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או חושיות המשפיעות על  /או רפואיות ו/סיוע לסטודנטים עם מגבלות גופניות ו
הלמידה האקדמית במכללה

mailto:inbalg@hac.ac.il


בעיסוקעל ידי מרפאה יעוץ תמיכה וליווי 
ויטנברגשחר 

מענה לסטודנטים עם קשיים בתחום הנפשי או קשיים בתפקוד האקדמי על רקע אתגרים  
(פגיעות ראש למשל)קוגניטיביים אחרים שאינם לקויות למידה 

:התערבות בריפוי בעיסוק בתחום בריאות הנפש כוללת

בביצוע מטלות ותפקידים  , היכן יש קושי בשמירה על שגרה: יצירת פרופיל עיסוקי⦁
באקדמיה

חברתיות והתנהגותיות, רגשיות, קוגניטיביות: הערכת מיומנויות⦁
בכפוף להצגת ניירת רפואית, מתן התאמות בדרכי הבחנות במידת הצורך⦁

כולל הפניה למיצוי זכויות בביטוח לאומי וסל : הערכת השפעת הסביבה על התפקוד⦁
שיקום

,  אסטרטגיות למידה, ארגון, ניהול זמן)שמתייחסת למיומנויות ליווי והתערבות מתמשכת ⦁
וגורמי סביבה במטרה לשפר את יכולת הסטודנט  ( מיומנויות חברתיות, וויסות חרדה

בהתאם למטרות האישיות שלו, להשיג שליטה בחייו ובתפקוד האקדמי

etgarim@hac.ac.ilמרכז אתגרים או במייל ת/ניתן ליצור קשר דרך רכז

6



רכזת יוצאי אתיופיה
מנדפרואמבט 

מנהלתיים וחברתיים, מענה לסטודנטים יוצאי אתיופיה בתחומים אקדמיים

תיווך למלגות ⦁

ייעוץ והפניה לגורמי טיפול במידת הצורך⦁

היכרות עם מעטפת הסיוע במכללה לסטודנטים יוצאי אתיופיה⦁

סדנאות היכרות עם התרבות האתיופית⦁

הכוונה ותיווך מול הסגל , אוריינטציה לעולם האקדמי⦁

תיווך לשיעורי עזר ואבחונים מסובסדים במידת הצורך⦁

etgarim@hac.ac.ilת מרכז אתגרים או במייל /ניתן ליצור קשר דרך רכז
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“
, אני מאושרת לראות אנשים שהיו בטוחים שאין סיכוי שיצליחו"

מועצמים גם מבחינה  , יוצאים מכאן עם חוויה של הצלחה

שמחה לראות  . צעירים שיוצאים מכאן עם אופק אמיתי. אישית

שהרגישו שבאמת  , אנשים שפגשו אצלנו צוות שהקשיב להם

."אכפת לנו ושגם אמרו לנו את זה בסופו של דבר

מנהלת מרכז אתגרים והמכינות, עפרה רותם-
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!בהצלחה
!אנחנו זמינים עבורכם לכל שאלה



דרכי התקשרות

 Etgarim@hac.ac.ilניתן לפנות אלינו במייל בכתובת

08:00-15:00בין השעות 02-6291910או בטלפון במספר 

,בברכה
עפרה רותם מנהלת מרכז אתגרים והמכינות

וכל הצוות
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