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מערך השירות לסטודנט
תמיכה וסיוע לסטודנטים
המכללה מציעה שירותי תמיכה מתקדמים לסטודנטים ,בהם שיעור עזר ,סדנאות להתמודדות עם חרדת בחינות ,ייעוץ
בחיפוש עבודה ועוד ,הניתנים במרכז התמיכה של המכללה

מלגות לסטודנטים
המכללה מעמידה לרשות הסטודנטים מלגות סיוע והצטיינות הנקבעים על פי מצב סוציו-אקונומי או
הצטיינות ע"י וועדת מלגות שחבר בה נציג אגודת הסטודנטים.

מעונות
מעונות המכללה משקיפים על הקמפוס כולו ומהווים חלק משולב במכלול ייחודי .יחידות הדיור במעונות מרווחות
ובנויות בסטנדרטים הגבוהים ביותר .היחידות כוללות שני חדרי שינה ,פינת ישיבה ,מטבחון ,מקלחת ,שירותים
ומרפסת שירות .במעונות קיים מועדון הפתוח במהלך שעות הערב .המועדון מתפקד כפאב מודרני וכקפה-אינטרנט
מתקדם לרווחת הסטודנטים .כמו כן ,קיימת אופציה למעונות חוץ -הממוקמים בדירות בשכונת אפרידר ,שכונה שקטה
ואיכותית .הדירות בנויות בסטנדרט גבוה וממוקמות מעבר לכביש במרחק הליכה.

ייעוץ פסיכולוגי
טיפול שירותי הייעוץ לתלמידי המכללה נעשה בתחומים הבאים:


בעיות הנובעות ממצבי אבל ,פרידה ,מחלה ,התערבות במשברים ובמצבי לחץ.



סיוע בהתמודדות עם חרדת בחינות ועם קשיי ריכוז ולמידה.



סיוע לתלמידים שעברו חוויות טראומטיות.



סיוע בפתרון בעיות אישיות אחרות הקשורות ללימודים במכללה.

שעות הקבלה של הייעוץ הפסיכולוגי ואופן הפנייה לקבלת השירות מתפרסמים על-גבי לוחות המודעות במכללה
באמצעות משרד דיקאן הסטודנטים ובאתר המכללה.

נוהלי פנייה
 .1פניות לייעוץ הפסיכולוגי תיעשינה באמצעות פנייה לנציבת פניות הסטודנטים ומילוי טופס פנייה.
טופס הפנייה מציג בפני הייעוץ הפסיכולוגי פרטים רלוונטיים וחשובים לייעוץ.
 .2הטופס מועבר ליועץ הפסיכולוגי אשר יוצר קשר ישיר עם הסטודנט.
 .3מקרים דחופים
במקרים דחופים יזומן היועץ הפסיכולוגי על-ידי הדיקאן או מי מטעמו .בכל מקרה ,פרטיו של היועץ יימצאו
בידי דיקאן הסטודנטים ועובדיו וב"מרכז המידע" של המכללה.

מרכז תמיכה לסטודנטים לקויי למידה
במכללה קיים מרכז תמיכה לסטודנטים לקויי למידה ,המעניק שירותי סיוע ותמיכה שונים :שיעורי עזר ע"י חונכים
מצטיינים או מורים וסדנאות בנושאים :לחץ וחרדה בבחינות ,הקניית אסטרטגיות למידה וכדומה .כמו כן ,קיימות
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במרכז מגוון של טכנולוגיות מסייעות כגון :תוכנות לקראה ולהגדלה ,מחשבים ,טייפים דיגיטליים וכדומה .פרטים
נוספים במרכז התמיכה .08-6789211

מרכז ללקויי למידה
הגשת אבחונים לסטודנטים לקויי למידה.
הגשת אבחונים לסטודנטים
המכללה האקדמית אשקלון תכיר אך ורק באבחונים שייעשו במכונים הבאים:
מרכז חדד  -אוניברסיטת בר-אילן (טל')03-5318705 :
מכוני מת"ל:
יה"ל  -אונ' חיפה (טל')04-8249022 :
מכון יעל -חיפה (טל')04-8383373 :
חממה -המכללה האקדמית תל-חי (טל')04-6900814 :
מכון ברוש -המכללה האקדמית עמק יזרעאל (טל')04-6423449 :
מלל -האו"פ רעננה (טל')09-7781126 :
מכון בן דרור -רמת השרון (טל')03-5499895 :
מרכז אבחון -האוניברסיטה העברית (טל')02-5880262 :
מכון אלה -המרכז הארצי לבחינות והערכה ,ירושלים (טל')02-6759584 :
מכון אלה -המכללה האקדמית אחווה (טל')08-8588139 :


סטודנט ,אשר ברשותו אבחון שהתבצע במכון אחר בחמש השנים האחרונות ,יכול להעביר את האבחון
לאישורו של מכון חדד ,וזאת ישירות מול מכון חדד.



יש להעביר אבחון מלא ,ממוספר ,המציין את פרטי המאבחן ואת מספר רישיונו .אין להעביר אבחון אשר
תוקפו הוא למעלה מחמש שנים.



סטודנט ,אשר מחזיק באבחון מתקופת לימודיו בתיכון ,ידאג לצרף לאבחון חוות דעת עדכנית ,המתייחסת
ללימודים אקדמיים .סעיף זה כולל גם את תלמידי המכינה הקדם אקדמית.



סטודנט ,אשר אושרו לו הקלות בבחינות הבגרות מטעם משרד החינוך ,יצרף את האישור שניתן לו בעבר אל
הבקשה המעודכנת.

 סטודנטים בעלי מגבלות רפואיות יצרפו לבקשה להקלות אישור מפורט מאת הרופא המטפל וכן כתב ויתור
על סודיות רפואית בטופס מיוחד שיועד לכך.
אבחונים למתן הקלות לשנה"ל תשע"ו יש להגיש במרכז התמיכה ללקויי למידה במכללה עד לתאריך שיפורסם
בקמפוס המכללה ע"י מרכז התמיכה לליקויי למידה.
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מרכז הכנסים הבינלאומי
מרכז הכנסים הבינלאומי  /סינמטק  /תיאטרון  /קולנוע
מרכז הכנסים הבינלאומי של המכללה מכיל שלושה אולמות קונגרסים מרהיבים ביופיים ,אולם תיאטרון ובית קולנוע,
בו יופעל גם סינמטק לשוחרי סרטי איכות .מדי שבוע מוקרנים באולם הקולנוע סרטים לציבור הסטודנטים ,ובאולם
התיאטרון עולות הצגות ומחזות להעשרת חיי התרבות וההווי בקמפוס .בקומה הראשונה של מרכז הכנסים ממוקמת
מסעדה המכילה  500מקומות ישיבה לציבור הסטודנטים ,הסועדים שם מדי יום באווירה המשלבת רמה קולינארית
גבוהה.

מועדון כושר
בין אם מטרת פעילותכם הגופנית היא שיפור מרכיבי כושר גופני ,כגון סיבולת לב ריאה או כוח שריר ,שינוי יחס אחוזי
שומן ושריר ,הוצאת מרץ או פשוט כיף ,נשמח לראותכם ולאמן אתכם פה במועדון הכושר של המכללה .נשמח לעזור
לכם להגיע למטרה שאותה הצבתם לעצמכם באימון ולשמור עליה לאורך זמן.
במועדון הכושר תמצאו חדר כושר וחדר חוגים .לנוחיותכם ,ישנם במכון גם סאונה יבשה ,מלתחות ותאים בהם ניתן
להשאיר את ציודכם האישי במשך האימון.
בחדר הכושר מספר סוגי מכשירים:
מכשירים אירוביים :הליכונים עם מסכים אישיים ,מכשיר קרוס טריינר (קנטרי סקי) ואופני כושר.
מכשירי כוח :מכונות לחיזוק פלג הגוף העליון והתחתון ,משקולות ומשקוליות חופשיות ,מוטות וברים.
נוסף לזאת ,בחדר הכושר ישנם מזרנים ,כדורי פיטבול (פיזיובול) ,מדרגות ,גומיות כוח ואמצעים נוספים.
כל אימון הוא תחת הדרכה אישית של מדריכה מוסמכת ומנוסה.

מועדון סטודנטים
בר קפה -מועדון סטודנטים
בבניין המעונות פועל מועדון סטודנטים ,המציע אווירה צעירה ואפשרויות בילוי רחבות .המועדון מתפקד כפאב מודרני
וכקפה אינטרנט ,שבו ממוקמות ארבע עמדות אינטרנט ,טלוויזיה בכבלים וסרטים שבועיים על גבי מסך  .LCDתפריט
שתייה ואוכל במחירי הקמפוס.

אגודת הסטודנטים
אגודת הסטודנטים מאגדת את הסטודנטים הלומדים במכללת אשקלון .כל סטודנט במכללה זכאי לבחור בה ולהיבחר
לה .מטרת האגודה היא לפעול למען הסטודנטים ולייצגם בפני מוסדות המכללה בנושאים אקדמיים ואישיים ובפני
מוסדות ציבוריים ומוסדות ממשלתיים .יתר על כן ,האגודה מארגנת חוגים ,מסיבות ,ערבי תרבות וטיולים ,ואחת
לחודש מוציאה עיתון מטעמה .האגודה מספקת שירותי מידע על מלגות ,בחינות ("בנק בחינות") ,מקורות תעסוקה,
דירות להשכרה ועוד.

