דיקנט הסטודנטים
שנתון תשע"ז

דיקנט הסטודנטים
דיקנט הסטודנטים הינו הגורם המרכזי במכללה המכוון פועל ומטפל בכל קשת הנושאים הקשורים ברווחת הסטודנט ומסייע
ללומד לסיים לימודיו בהצלחה.
צוות הדיקנט עומד לרשות הסטודנטים במגוון אפשרויות לסיוע ממלגות ועד לסיוע בקשיים לימודים או אישיים.
השירות לקידום הסטודנט בדיקנט פועל במטרה להגביר כערך את נושא פעילות הסטודנטים מקבלי המלגות בקרב הקהילה
הסובבת את המכללה..
מידע כללי












צוות הדיקנט – דרכי יצירת קשר ,שעות קבלה.
היחידה לקשרי קהילה ורווחת הסטודנט
מלגות.
לקויות למידה
יעוץ וטיפול אישי קצר מועד ע"י עובדת סוציאלית.
סיוע לסטודנטים דוברי השפה הערבית.
סטודנטים עולים חדשים
תרבות וספורט
אגודת הסטודנטים
מילואים
מניעת הטרדה מינית

דרכי יצירת קשר
טל04-6653732 -
דוא"לDekanat@kinneret.ac.il-

שעות קבלה
ימים א' ,ג'
ימים ב' ,ד' ,ה'

08:30-12:30
09:00-12:00
14:00-15:30

משרד הדיקנט ממוקם בבניין טריגובוף בקומה א.

נושאי תפקידים:
חנן הורוביץ
מירי אופיר
סיגל סדן

מנהל דיקנט הסטודנטים
רכזת מלגות
רכזת דיקנט הסטודנטים
ואחראית על המעונות

04-6653677
04-6653771
04-6653732

hanan@kinneret.ac.il
miri@kinneret.acil
sigals@kinneret.ac.il

סילביה קולט

ממונה על השרות לקידום
הסטודנט
מזכירת השרות ורכזת נגישות
עובדת סוציאלית
יועצת ללקויות למידה

04-6653846

silvy@kinneret.ac.il

04-6653747
04-6653749
04-6653615

tamar@kinneret.ac.il
sigalm@kinneret.ac.il
shmuela@kinneret.ac.il

נירית שחם

אחראית מת"ן -מרכז תמיכה
וטכנולוגיה מסייעת
יועצת למגזר הערבי

04-6653641

nirit@kinneret.ac.il

04-6653774

nasreen@kinneret.ac.il

תמר הבר
סיגל מלכה
שמולי כהן

נאסרין יזבק חליילה

השירות לקידום הסטודנט שבדיקנט הסטודנטים
השירות לקידום הסטודנט שבדיקנט הסטודנטים מסייע לסטודנטים לממש את כישוריהם ,להתמודד עם מוקדי קושי
אישיים ואחרים במהלך הלימודים ולסיימם בהצלחה.
אנו עושים זאת על ידי מתן תמיכה מקפת כמפורט להלן:
לסטודנטים בעלי לקות למידה וסטודנטים עם צרכים מיוחדים:
כללי-






יעוץ וליווי על ידי יועצת המתמחה באבחון וטיפול בלקויות למידה ועל ידי רכזת נגישות.
מתן מידע לגבי זכויות לסיוע ממסגרות הפועלות בקהילה וסיוע במיצוי זכויות מול ביטוח לאומי ומשרד הבריאות.
יעוץ לסטודנטים המתלבטים האם לגשת לאבחון.
סיוע בסנגור עצמי ותיווך לגורמים שונים במכללה (פניות למרצים ,ועדות ועוד)
מתן מענה לשאלות בנושאים הקשורים בנגישות ,כולל ייעוץ לאנשי סגל ומנהלה.

לימודי-
 שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי למתן שירותי חונכות ושיעורי עזר לזכאים
 התאמות במבחנים על סמך אבחון דידקטי ממכון מוכר ו/או על סמך אישור מרופא המומחה לעניין .רשימת
המכונית המוכרים בקישור-
()http://www.kinneret.ac.il/Web/Students/Dean/Welfare/LearningDisabilities/Default.aspx
 מפגשים אישיים וקבוצתיים לשיפור מיומנויות הלמידה
 התאמת טכנולוגיה מסייעת ללמידה במרכז מת"ן -מרכז תמיכה וטכנולוגיה מסייעת וליווי על ידי רכזת התמיכה
 התאמת חונכויות אקדמיות וחברתיות והדרכתם
אישי/רגשי-
 טיפול בחרדת בחינות
 טיפול נפשי קצר מועד בהתמודדות עם משברי חיים ,המשפיעים על התפקוד בתקופת הלימודים ,התלבטויות לגבי
המשך לימודים מסיבות שאינן אקדמיות ועוד.
 ליווי סטודנטים עם לקויות למידה או לקויות רפואיות וצרכים מיוחדים בהסתגלות למערכת האקדמית.

לסטודנטים מתקשים:
 ראיונות אישיים לצורך בניית מסלול התמיכה המתאים
 עזרה פרטנית וקבוצתית על ידי חונכים בנושאי לימוד ספציפיים בהתאם להיצע הקיים ובתשלום.
סטודנטים עולים
משרד הדיקנט מרכז את הטיפול והליווי של סטודנטים עולים בשיתוף פעולה עם כל גורמי החוץ העוסקים סיוע לעולים
מתוך מטרה לשלבם במכללה ובחברה.
הסיוע כולל:
 ליווי סטודנטים מהגעתם למכללה ולאורך לימודיהם.
 סיוע בשיעורי עזר
 חונכות אישית
 ועוד.
תמיכה אישית לכלל הסטודנטים

 טיפול בחרדת בחינות.
 טיפול נפשי קצר מועד בהתמודדות עם משברי חיים בזמן הלימודים( -אבל ,פרדה ,ניגודים משפחתיים וחברתיים,
התלבטות לגבי המשך לימודים מסיבות שאינן אקדמיות ועוד)..
מרכז הסיוע לסטודנטים דוברי השפה הערבית
אנו מסייעים לסטודנטים בני חברה הערבית .מטרת הסיוע לתת בידי הסטודנטים את כל הכלים להתמודד בהצלחה עם
הלימודים האקדמאים.
מסגרת השירות כוללת חונכויות אישיות לסטודנטים בשנה א' במטרה להקל על ההסתגלות ללימודים האקדמיים,
חונכויות לימודיות לסטודנטים בכל השנים בכל תחום הנדרש המועברת על ידי סטודנטים בשנים מתקדמות ועל ידי בוגרי
המכללה ,חונכות על ידי מורה לאנגלית דובר ערבית ,וטיפול רגשי ע"י עובדת סוציאלית קלינית .כמו כן במסגרת המרכז
מתקיימות סדנאות בנושאים שונים כגון למידה יעילה למבחנים ,הכנה לעולם התעסוקה ומתקיימים ימי עיון הקשורים
לחברה הערבית בישראל.
מת"ן -מרכז תמיכה וטכנולוגיה מסייעת לסטודנטים עם צרכים מיוחדים(כיתה  ,6209טריגובוף)
מרכז מ צויד במיטב הטכנולוגיה ובמגוון שירותים המותאמים לסטודנטים עם צרכים מיוחדים .המרכז מכיל  11עמדות
מחשב  ,מתוכם  3עמדות מיוחדות סגורות ואטומות המאפשרות למידה עצמית ללא כל הפרעה 4 ,עמדות יחידניות ו4
עמדות זוגיות .כל המחשבים מצוידים במיטב התוכנות :תוכנות הקראה בעברית ואנגלית ,תוכנות תרגום ,תוכנות
לניתוחים מתמטיים ,הגדלות מסך ועוד .במרכז ניתן להשאיל ציוד עזר  ,טמ"ס נייד ועוד FMכגון מילוניות ,עטים חכמים,
מכשיר
במרכז הסטודנטים יכולים ללמוד בתנאים המותאמים להם בעזרת אחראית המרכז ובסיוע של מערך של חונכים ומורי
עזר.
שעות פתיחת המרכז יפורסמו באתר המכללה  -סטודנטים -משרד דיקנט הסטודנט ויתעדכנו מעת לעת.

מלגות
להלן סוגי המלגות הקיימות במכללה:
 .1מלגת טיפוח מצוינות (  )4מיועדת לסטודנטים הלומדים בבית ספר להנדסה
התנאים לקבלת המלגה:בעלי ציון פסיכומטרי  660ומעלה וממוצע מצטבר של ציון  85במהלך הלימודים.
גובה המלגה עד  ₪ 9,000לכל אחת מארבע שנות לימוד .מלגה זו אינה מיועדת ללומדים במסלול עובדים איכות ואמינות.
( לזכאים למלגת משרד הביטחון -משנת הלימודים השנייה).
 .2מלגת טיפוח מצוינות (  )3מיועדת לסטודנטים הלומדים בבית ספר רוח וחברה.
התנאים לקבלת המלגה :פסיכומטרי  ,630או פסיכומטרי  600ו ממוצע בגרות  ,93או ממוצע בגרות 98
ללא צורך בפסיכומטרי וממוצע מצטבר של ציון  90במהלך הלימודים.
גובה המלגה עד  ₪ 9,000לכל אחת משלוש שנות לימוד ( .לזכאים למלגת משרד הביטחון -משנת הלימודים השנייה).
 .3מלגות לבני העדה הדרוזית
בני העדה הדרוזית זכאים למלגת לימודים עד  ₪ 9,000למשך שלוש שנות לימוד בבית ספר לרוח וחברה או ארבע שנות
לימוד בבית ספר להנדסה שהחלו בשנה הראשונה ללימודים .מלגה זו אינה מיועדת ללומדים במסלול עובדים איכות
ואמינות.
סכום המלגה מורכב מפעילות בפר"ח ומכספי המכללה ( ₪ 5,200מפר"ח ו ₪ 3,800 -מהמכללה) .
( לזכאים למלגת משרד הביטחון -משנת הלימודים השנייה).
 .4מלגה לסטודנטים במסלול אנרגיה גז ונפט
א .מלגת עידוד -מלגה זו מיועדת לסטודנטים במסלול הלימודים אנרגיה גז ונפט .סטודנט יהיה זכאי למלגה ייחודית
בסך  ₪ 6,000לכל אחת מארבע שנות לימוד ,ללא דרישה לפעילות בקהילה.
ב .סטודנטים עם ציון פסיכומטרי  600יהיו זכאים מלגת שכר לימוד מלא (עד  )₪ 10,000לכל אחת מארבע שנות לימוד.
תמורת  120שעות פעילות בקהילה .סטודנט שזכאי למלגה זו לא יהיה זכאי גם למלגת עידוד.
( לזכאים למלגת משרד הביטחון -משנת הלימודים השנייה).
 .5מלגת קהילת סטודנטים בטבריה
מיועדת לסטודנטים שיתגוררו בדירות שכורות בעיר טבריה ,במסגרת מיזם קהילת סטודנטים בעיר.
סטודנט יהיה זכאי למלגת לימודים ע"ס  ₪ 10,000ו  ₪ 500השתתפות בשכר דירה חודש ( ₪ 6,000שנתי).
תמורת עשייה חברתית בעיר טבריה של  7שעות שבועיות.
המלגה מיועדת לסטודנט בשנה א' או ב' בלבד


יש אפשרות לכפל מלגות.

 .6מלגות הנדסאים יג -יד החוזרים ללמוד הנדסה  /תקשורת
סטודנט שסיים לימודים יג -יד במכללה הטכנולוגית כנרת ומבקש ללמוד בבית ספר להנדסה /תקשורת יהיה זכאי למלגה
בתנאים:
 .1חזרה ללימודים תוך שנתיים מתום השירות הצבאי.
 .2גובה המלגה ₪ 5,000 -לשתי שנות לימוד ( לזכאים למלגת משרד הביטחון -משנת הלימודים השנייה).

 .7מלגות הנדסאים הממשיכים ללמוד הנדסה
סטודנט שסיים לימודים במכללה הטכנולוגית כנרת ומבקש ללמוד בבית ספר להנדסה יהיה זכאי למלגה בתנאים:
התחלת לימודים מיד עם סיום תואר הנדסאי.
גובה המלגה ₪ 5,000 -לשתי שנות לימוד ( לזכאים למלגת משרד הביטחון -משנת הלימודים השנייה).
 .8מלגת התעשייה לסטודנטים בהנדסת איכות אמינות
מיועדת לסטודנטים הלומדים במסלול הנדסת איכות ואמינות בבית ספר להנדסה ,לנרשמים חדשים (שנה א בלבד) לשנת
הלימודים תשע"ז .גובה המלגה עד  ₪ 2,000לסטודנט הממומן ע"י מקום עבודתו ועד  ₪ 5,000לסטודנט שאינו ממומן ע"י
מקום עבודתו לשנה אחת בלבד .ללא דרישה לפעילות בקהילה ( .לזכאים למלגת משרד הביטחון -משנת לימודים שנייה).
 .9מלגת סיוע כלכלי ללימודים ומעונות
מיועדת לסטודנטים המתקשים לממן את לימודיהם או המתקשים לממן מגוריהם עקב קשיים כלכליים .המלגה מוענקת
לסטודנטים העומדים בתבחיני מלגות סיוע כלכלי של המכללה.
מלגת סיוע כלכלי תינתן לסטודנטים זכאים המשתתפים בפעילות למען הקהילה שאושרה מראש על ידי דיקנט
הסטודנטים.

 .10מלגה למסיימי מכינה קדם אקדמית במסלול בגרויות בלבד
מלגה ע"ס  ₪ 2,000מיועדת לסטודנטים בוגרי מכינה קדם אקדמית במסלול בגרויות בלבד ,אשר התקבלו ללימודים
במכללה האקדמית כנרת .ואשר סיימו בהצלחה שנה א' במסגרת לימודי תואר ראשון ,ועוברים לשנה ב במכללה
האקדמית כנרת .ללא דרישה לפעילות בקהילה
 .11מלגות מחקר -במהלך שנת הלימודים יוכלו סטודנטים להשתתף במחקרים של הסגל האקדמי במכללה.
מידע בדבר פעילות במחקר וגובה המלגה ימסרו לסטודנטים שיבחרו להשתתף במחקר.
 .12הלוואה מסובסדת של שכ"ל  -שקט כלכלי לסטודנט
סטודנט המבקש לקחת הלוואה יהיה פטור מתשלום ריבית והצמדה אשר תשולם על ידי המכללה במסגרת הסיוע לסטודנט
מוגבל ל  70הסטודנטים הראשונים.
 מלגת המיועדת ליוצאי צבא ושרות לאומי
על פי התיקון לחוק חיילים משוחררים -חייל/ת או בן/בת שירות לאומי שהשתחרר החל מ ,1.1.2010 -ושירת את מלוא
השירות הנדרש  ,יקבל זיכוי של עד  ₪ 10,198לחשבון הפיקדון הצבאי .תוקף הזכאות -עד חמש שנים מסיום שרות חובה/
לאומי /אזרחי.
מידע www.hachvana.mod.gov.il


מלגת פר"ח (פרויקט חונכות)

זכאים למלגה :סטודנטים ממוסדות המוכרים והמאושרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
גובה המלגה הינו  ₪ 5,200בתמורה לחונכות אישית .אתר אינטרנט www.perach.org.il :


המלגות הינן בכפוף לתקנון המלגות

סטודנט המסתייע במלגה מטעם המכללה מחויב לפעול בקהילה במסגרת היחידה לקשרי קהילה עד  120שעות שנתיות.
שיבוץ לפעילות החברתית נעשה בשירות לקידום הסטודנט ,אצל מזכירת השירות – תמר הבר.


סטודנט המקבל מלגה ממשרד הביטחון על פי חוק חיילים משוחררים יקבל את המלגה החל מהשנה השנייה.



התנאים לקבלת המלגה הינם לשנת הלימודים תשע"ז בלבד.



תנאי לקבלת מלגה -הגשת בקשה מסודרת למלגה הכוללת את כל המסמכים הנדרשים עד לתאריך שיקבע
ויפורסם.

מלגות חיצוניות
לרשותך עומדות מאות רבות של קרנות חיצונית המעניקות מלגות על פי שיקול דעתן הבלעדי.
ניתן לאתר מגוון רחב של קרנות באתרים השונים באינטרנט ,לדוגמא:

אתר  -לימודים
http://www.universities-colleges.org.il
אתר מלגות
/http://www.milgot.co.il
בסיוע אתרים אלו (ואחרים) הנך יכול לבחון האם הנך עומד בתבחין הקרן.
סטודנט המבקש סיוע בהגשת בקשה לקרנות חיצוניות מוזמן למלא הטפסים הנדרשים ולצרף אליו את כל המסמכים
הנדרשים .
ניתן להגיש בקשה ליותר ממלגה אחת.במידה ומצאת מספר קרנות שאתה עומד בתבחינים שלהם ,שלח בקשות לכולן.
שם לב ,לכל קרן יש תאריך יעד להגשת בקשת המלגה .ותנאים אותם יש לקרוא וללמוד.
אנא דאג לשלוח את כל האישורים והמסמכים התומכים בבקשתכם.
מלגת סיוע משרד החינוך
סיוע בהלוואות ובמענקים מיועד להשתתפות במימון חלק משכר הלימוד לסטודנטים נזקקים שהינם אזרחי ישראל או
תושבי ישראל ,הלומדים לקראת תואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה .ההלוואות תינתנה בלי ריבית ותהיינה צמודות
במלואן למדד המחירים לצרכן מיום קבלתן .טפסים ניתן לקבל באמצעות משרד הדיקנט.

מלגות חיילים משוחררים:
 .1מלגת קרן אימפקט  -לסטודנטים אשר שירתו כלוחמים בצה"ל ונרשמו ללימודים בתוך ארבע שנים ממועד
שחרורם( .כ( .)4,000$ -הגשת בקשות לקרן עד סוף חודש יוני) .למידע-
http://212.179.57.180/impact/AWIS_START_PAGE.ASP
 .2מלגת קרן הישג  -מלגות לחיילים בודדים משוחררים מימון שכ"ל לתואר ראשון .מועד הרשמה אחרון  31ביולי .
למידעwww.heseg.com -

 .3מלגת מפעל הפיס – לסטודנטים תושבי הפריפריה ,משוחררי צבא ,לוחמים ותומכי לחימה.
/http://milga.pais.co.il
 .4מלגת קרן איסלר  -מידע והרשמה  www.gruss.org.il/pais/isler.aspובלשכות להכוונת חיילים
משוחררים.
 .5מלגת קרן גרוס לחיילים משוחררים – מידע והרשמה www.milga.org.il
עתידים לתעשייה-
התוכנית מיועדת לצעירים מהפריפריה אשר מתקבלים ללימודים אקדמיים במקצועות ההנדסה והמדעים והמתקשים
לעמוד בנטל הכלכלי .משתתפי התוכנית מקבלים סיוע בתשלום מלגת הלימודים ,מלגת מחייה ,מחשב נייד וחברה מאמצת
בה הם עושים התמחות מקצועית במהלך הלימודים .למידעhttp://www.atidim.org/ :
המשרד לקליטת עליה – מלגות לסטודנטים עולים
 עולה שביום קבלת מועמדותו לא חלפו יותר משנתיים ממועד עלייתו. תושב חוזר ששהה בחו"ל לפחות שנתיים ובעת קבלת מועמדותו לא חלפה יותר משנה ממועד חזרתו לישראל . עד גיל 37http://www.studentsolim.gov.il/studentsolim
* המידע המפורסם הינו באחריות הקרנות החיצוניות והמוסדות בלבד.
* כל המלגות מיועדות לגברים ונשים כאחד אלא אם צוין במפורש אחרת.

ניתן לקבל גם הלוואות מהבנקים השונים.
צוות הדיקנט ישמח לסייע בידך לאתר המלגה והקרן המתאימה לך.
בדבר פרטים נוספים:
מירי אופיר רכזת מלגות 04-6653771

תקנון מלגות
ב .תנאים כלליים:
 .1הזכאות למלגה הינה בהתאם לתקנון המלגות ,וכפופה לתנאי תקציב המלגות.
 .2מלגות העידוד הינן ללומדים במסלולים העצמאים בלבד.
 .3מלגת עידוד המכללה הינה עד . ₪ 9,000
 .4מלגות המכללה ניתנות כהשתתפות בשכר לימוד שנקבע ע"י המל"ג בלבד.
 .5סטודנט זכאי למלגת המכללה (למעט סיוע כלכלי) ובתנאי שהסטודנט לומד תוכנית לימודים מלאה.
 .6סטודנט שלומד פחות מחצי תוכנית לימודים אינו זכאי כלל למלגה.
 .7סטודנט זכאי למלגה בתנאי שסיים את שנת לימודיו האקדמית ומילא את כל חובותיו האקדמיות.
 .8סטודנט זכאי למלגה בתנאי שסיים את כל שעות הפעילות של המעורבות החברתית הקהילתית.
 .9מלגות המכללה מוענקות בשתי פעימות :לאחר סיום כל סמסטר ולאחר שהסטודנט עמד בכל חובותיו.
 .10במידה וסטודנט קיבל מלגת מכללה ולא עמד באחד מן התנאים האמורים בסעיפים  ,5-8מתחייב הסטודנט להשיב
את החלק שקיבל.
 .11סטודנט שהורשע בועדת משמעת תישלל זכותו למלגה .במידה וסטודנט קיבל מלגת מכללה והורשע בועדת משמעת
מתחייב הסטודנט להשיב את החלק שקיבל.
 .12סטודנט שנמצא זכאי למלגה ישלם תחילה את שכר הלימוד ולאחר שמילא את מלוא חובותיו האקדמיות והכספיות
למכללה ,תועבר לו המלגה כזיכוי בשכר לימוד ,למעט ובכפוף להחלטות הקרנות החיצוניות.

 .13סטודנט שקיבל מלגה ממקור נוסף חייב להצהיר על כך בטופס הבקשה.
 .14סטודנטים במסלול עובדים אינם זכאים למלגות המכללה.
 .15אין אפשרות לקבל כפל מלגות( .למעט אם צוין אחרת)
 .16למלגת המכללה זכאים בעלי אזרחות ישראלית בלבד ובהתאם לתנאים שנקבעו באישור המלגה.
 .17קבלת המלגה מותנית בהשתתפות בכל כנסי המלגות שייקבעו במהלך השנה ,ובכתיבת מכתב תודה לתורם המלגה.
 .18זכאים למלגה על בסיס קשיים כלכליים או מלגות מט"מ  -מלגות מכללה :סטודנטים מן המניין הלומדים לתואר
ראשון במכללה בהיקף של לפחות מחצית מתוכנית הלימודים.
 .19מקבל מלגת מכללה יתחייב לחתום על הסכם המצוי בדיקנט הסטודנטים טרם קבלת המלגה.
 .20על אף האמור לעיל ,אין המכללה מחויבת למתן מלגה ,לרבות לפונים העומדים בתנאי הזכאות לעיל.
 .21מובהר כי תקנון מלגות זה נועד לאפשר לפונים לבחון עמידתם הראשונית בתנאי הזכאות הראשוניים ,כאשר בנוסף
להם נעזרת המכללה בתבחינים נוספים לשקילת אפשרות למתן מלגה לפונה ,וכי כל פנייה תיבדק לגופה בהתאם
לנסיבותיה.
 .22אין המכללה אחראית להחלטות ולשיקול הדעת של הקרנות שאינן קשורות למכללה.
 .23המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת וללא הודעה מוקדמת את תקנון המלגות ו/או תנאי הזכאות
למלגה ו/או על פי תנאי התקציב למלגות.
 .24מבלי לגרוע מהאמור ,מובהר כי רק הודעת זכאות ואישור תנאי המלגה הפרטנית ,לאחר שאושרה ע"י גופי המכללה,
תחייב את המכללה ותזכה את הפונה .אין בשיחות ו/או בהבנות ו/או במצגים ו/או בפרסומים ו/או בתכתובות שונות,
כדי לחייב את המכללה לעניין תנאי מלגה ו/או עצם זכאות למלגה.
 .25המכללה זכאית לשנות בכל עת ,לרבות למפרע ,את תנאי הזכאות למלגה ו/או את התנאים להמשך מתן המלגה ו/או
את הפרסומים בעניין מלגה.
 .26אין להסיק מתקנון מלגות זה דבר זכאות לקבלת מלגה .מובהר כי זכאות לקבלת מלגה הינה מיום שקיבל הפונה
אישור פורמאלי מהמכללה על כי אושרה פנייתו לקבלת מלגה.
 .27האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד .בכל מקום שהניסוח הוא בלשון זכר יש לראותו כאילו נכתב
גם בלשון נקבה.

ג .אופן הגשת הבקשה לקבלת מלגה:
 .1בקשה למלגה יש למלא דרך פורטל סטודנט(-אפשרויות נוספות).
 .2בקשה למלגה יש להגיש בצירוף אסמכתאות מעודכנות המבהירות את הבסיס לפניה ,וכן יש לפרט פירוט רחב ככל
הניתן של הבסיס לפניה .טופס בקשה למלגה ללא האסמכתאות מעודכנות וללא פירוט כמבוקש לא ייבדק והבקשה
תידחה.
 .3כל השדות אותם יש למלא בטופס הבקשה לקבלת מלגה הינם שדות חובה .
 .4בקשה למלגה ללא האסמכתאות המעודכנות וללא פירוט כמבוקש לא תיבדק והבקשה תידחה.
האישורים חייבים להיות סרוקים באופן קריא וברור.
מועד אחרון להגשת בקשה  13.11.16ועד בכלל.
יולי 2016

פרסי הצטיינות בתחום ההתנדבות -דיקנט הסטודנטים
פרסי הצטיינות מוענקים לסטודנטים שהצטיינו בפעילותם החברתית.
באחריות הסטודנט לעקוב במהלך השנה אחר הודעות הדיקנט בנוגע לפרסומי מלגות וחלוקתן מעל לוחות
המודעות ,ומסוף המידע.

תרבות וספורט
במהלך שנת הלימודים מקיים הדיקנט בשיתוף אגודת הסטודנטים ,ימי תרבות וספורט .ומציינים בטקסים את ימי
הזכרון.
מילואים
על סטודנטים חייבי שירות מילואים ,המקבלים צו קריאה לשירות מילואים והמעוניינים להשתחרר מהשירות או לקצרו,
להגיש בקשה לוועדה לתיאום מילואים .את הבקשה יש להגיש  30יום לפני מועד ההתייצבות .הוועדה אינה דנה בבקשות
המוגשות באחור .טפסי בקשת ביטול/דחייה והנחיות להגשה ניתן לקבל במשרד דיקנט הסטודנטים או להוריד מאתר
צה"לwww.aka.idf.il :
דעו את זכויותיכם :סטודנטים במכינות ניתן לזמן ללא יותר מ –  12יום בשנה אקדמית (המתחילה באוקטובר) .סטודנטים
בחטיבה האקדמית ובמרכז ללימודי הנדסה וטכנולוגיה ניתן לזמן ללא יותר מ –  21יום.כדי לממש זכות זו עליכם לשלוח
ליחידתכם אישור על היותכם סטודנטים.
תשובות נשלחות בכתב לבית הסטודנט ולמשרד הדיקנט ,עד שמונה-עשר ימים לפני מועד ההתייצבות .אם התשובה
המתקבלת אינה משביעת רצון ,ניתן לערער עליה במכתב אישי עד שבעה ימים מיום החלטת הוועדה .את הערעור יש להעביר
בפקס ישירות לוולת״ם  .03-7377159 -האחריות להגשת בקשות לוולת״ם מוטלת על הסטודנט ,ועליו לדאוג לביצוע התהליך.
רכזת מילואים בדיקנט -סיגל סדן.
אגודת הסטודנטים
אגודת הסטודנטים מייצגת את הסטודנטים בפני הנהלת המכללה.
יו"ר האגודה וחברי ועד האגודה נבחרים מידי שנה בבחירות דמוקרטיות שנעשות בקרב ציבור הסטודנטים.
האגודה פועלת לרווחת הסטודנט ואחראית על יום הסטודנט.
דיקנט הסטודנטים הינו הגורם מקשר בין האגודה למכללה.
מניעת הטרדה מינית
אנו רואים עצמנו מחויבים בכדי להבטיח לכל סטודנט ועובד הגנה על זכותם החוקית והחברתית לכבוד עצמי ולפרטיות.
תקנון למניעת הטרדה מינית נמצא במשרד דיקנט הסטודנטים
לפניות סטודנטים ועובדים -סילביה קולט -טלsilvy@kinneret.ac.il 0558837798 :
או לפרופ' נירית רייכל niritr@013.net 052-2699325
האמור בלשון זכר כאילו נאמר בלשון נקבה.
ט.ל.ח

