
 דקאנט הסטודנטים 
ע״ש רות ואלן זיגלר

אנחנו כאן בשבילכם

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב



ברוכים•הבאים!

אתם•עומדים•בפני•תחילתה•של•דרך•חדשה•ומאתגרת.••אוניברסיטת•תל•אביב•ודקאנט•הסטודנטים•
שמחים•לקראתכם.

אנחנו•בדקאנט•הסטודנטים•ממוקדים•בטובת•הסטודנט•ובדאגה•לרווחתו•ולהצלחתו•לאורך•
הלימודים•באוניברסיטה.

על•מנת•לאפשר•לכם•למצות•את•מירב•הפוטנציאל•האישי•שלכם,•כמו•גם•את•העושר•הטמון•
בקהילה•האקדמית•קיימות•בדקאנט•הסטודנטים•מסגרות•ופעילויות•שונות•למיצוי•יכולותיכם.•

בנוסף,•הדקאנט•מנהל•ומפעיל•אלפי•סטודנטים•בעשרות•פעילויות•למען•הקהילה•והחברה.

מגוון•השירותים•והתמיכות•שהדקאנט•מעניק•לסטודנטים•על•פי•צרכיהם•הינו•רחב•ומגוון•ביותר:

מלגות•סיוע•כלכלי•	 

מלגות•מעורבות•חברתית	 

הלוואות,•מעונות,•סיוע•בדיור	 

•שרותי•אבחון•וטיפול•פסיכולוגי	 

אבחון•לקויות•למידה•ושרותי•ליווי•ותמיכה•	 

יעוץ•לימודי•ומקצועי	 

הכוון•תעסוקתי•והשתלבות•בשוק•העבודה	 

תמיכה•אקדמית•וחברתית•לאוכלוסיות•שונות•	 

בחוברת•שלפניכם•תוכלו•למצוא•מידע•מפורט•על•מגוון•שרותי•הדקאנט.

אני•מאחלת•לכם•היכרות•נעימה•ומועילה•עם•אוניברסיטת•תל•אביב•והצלחה•בתהליכי•הקבלה.

צוות•הדקאנט•עומד•לרשותכם•ולשירותכם•בכל•עת!

פרופ׳•טובה•מוסט

דקאנית•הסטודנטים
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מדור מלגות, מעונות, הלוואות 
וסיוע כלכלי ע"ש סיליה, הנרי 

וג'רלד בורג'ר
מטרת•המדור•לסיוע•כלכלי•לעזור•לסטודנט•להתגבר•על•קשייו•
הכלכליים•ולאפשר•לו•להקדיש•יותר•מזמנו•ללימודים.במדור•

תוכלו•לפנות•בנוגע•לנושאים•האלה:

מלגות
א. מלגות לשכר לימוד

מלגות•מוענקות•על•סמך•מצבו•הכלכלי•והמשפחתי•של•
הסטודנט•)יחסית•לכלל•מבקשי•המלגות(,•ועל•פי•מאמציו:•
היקף•עבודתו,•מצבו•האקדמי,•תכנית•לימודיו•והישגיו•בלימודים.

מובא•בחשבון•הרקע•הקודם•של•הסטודנט:•שירות•צבאי,•
שירות•לאומי•או•שירות•בגוף•אשר•הוכר•על•ידי•משרד•הרווחה•
והשירותים•החברתיים•לצורך•שירות•לאומי,•עבודה•למען•

מימון•הלימודים•וכד'.

קיימות•מלגות•מיוחדות•ללוחמים,•לסטודנטים•המשרתים•
במילואים,•לסטודנטים•נכי•צה"ל,•לסטודנטים•יוצאי•בוקובינה,•
גרמניה,•צרפת,•תימן,•עיראק,•לאמהות•חד־הוריות,•לבוגרי•
תיכון•שלמדו•בתל־אביב•ולבוגרי•מוסדות•האגודה•לקידום•

החינוך.•כל•המלגות•נבחנות•על•רקע•כלכלי.

מלגות•שכר•לימוד•מועברות•לרוב•כזיכוי•ישירות•לחשבון•שכר•
הלימוד•של•הסטודנט.

סטודנט•המבקש•מלגת•סיוע•כלכלי•מתבקש•גם•למלא•את•
פרטי•חשבון•הבנק•שלו•במידע•אישי•לתלמיד,•באתר•האינטרנט•

של•האוניברסיטה.

ב. מלגות הצטיינות
תלמידים חדשים לתואר ראשון: לפי•ציוני•קבלה.•הטיפול•
במענקי•קבלה•לתלמידים•חדשים•לתואר•ראשון•נעשה•על•
ידי•המרכז•למרשם•והודעות•נשלחות•לסטודנטים•עם•הודעת•

הקבלה•לאוניברסיטה.•אין•צורך•להגיש•בקשה.

תלמידים ממשיכים: בחירת•המועמדים•)לתואר•ראשון•ושני(
נעשית•על•ידי•הפקולטות•השונות•על•סמך•הישגים•בלימודים•

באוניברסיטה.•אין•צורך•להגיש•בקשה.

לסטודנטים לתואר השני:•ניתן•לעיין•באתר•המזכירות•
www.tau.ac.il/acad-sec/grantsite•:האקדמית

מלגות הצטיינות בספורט:•מלגות•מיוחדות•מוענקות•
לספורטאים•מצטיינים,•המשתתפים•בפעילות•הספורטיבית•
של•האוניברסיטה.•המועמדים•נבחרים•על־ידי•ועדת•הספורט•

העליונה•של•האוניברסיטה.

ג. מלגות סיוע בדיור )הגשה ע"ג טופס 
הבקשה למלגה(

רשאים•להגיש•בקשה•סטודנטים•הבאים•מרחוק•ולא•נמצא•
להם•פתרון•דיור•במסגרת•המעונות.

הבקשות•ייבחנו•על•רקע•כלכלי.

מעונות
המדור•למלגות•ולסיוע•כלכלי•מעניק•זכאות•למעונות•לסטודנטים•

מן•המניין•אזרחים•ישראלים,•הלומדים•לקראת•תואר.

מתחם אינשטיין:•הזכאות•נקבעת•על•פי•קריטריונים.•עדיפות•
ניתנת•לתלמידים•חדשים•הבאים•מרחוק.

מתחם ברושים:•הזכאות•עד•שנת•הלימודים•תשע״ו•נקבעה•
על־פי•הגרלה.

הלוואות
ם• י טפס • טה: י ס בר ני ו א ה ת  נו ר ק מ ת  ו א ו ו ל ה
האינטרנט: מאתר• להוריד• ניתן• ההלוואות• •ופירוט•

http://deanstudents.tau.ac.il/scholarship

קיימות•הלוואות•מיוחדות•להגשה•בתחילת•השנה:

הלוואות מקרן המגבית של לוס־אנג'לס והמרחב:•ללא•
הצמדה,•ללא•ריבית•וללא•ערבים•—•מ־1•באוגוסט•עד•31•

באוקטובר.•גובה•ההלוואה•עד•4,000•דולר.

מדור מלגות, מעונות, הלוואות וסיוע כלכלי 
ללמוד בראש שקט!

https://deanstudents.tau.ac.il/scholarship-dorms-and-financial-aid
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לפרטים ולמידע נוסף
בניין•מרכז•הסטודנטים•ע"ש•א'•מיטשל,•חדרים•205-201

טל':•03-6408067
קבלת•קהל:•בימים•א'•עד•ה'•בין•השעות•9:00•עד•13:00

קרן הלוואות ע"ש היינריך מנדרמן:•הקרן•עומדת•לרשות•
תלמידי•הנדסה,•כלכלה•וניהול.•מועד•הגשה:•מ-1•בספטמבר•
לאורך•כל•השנה.•נדרש•ערב•אחד•בלבד.•גובה•ההלוואה•עד•

₪•20,000

כולל•המיוחדות•נמצאים•באתר: טפסים•לכלל•הלוואות•
http://deanstudents.tau.ac.il/scholarship

 מועד הגשת הבקשות
למלגות ומעונות

בקשות למעונות•)מתחם•אינשטיין•וברושים(:•מה-1/6•עד•
30/6•לתלמידים•חדשים•וממשיכים•באוניברסיטה.•בקשות•

החל•מה-1/7••יתקבלו•רק•על•בסיס•מקום•פנוי.

בקשות למלגות:•החל•מה־•1•ביולי•עד•ה־•31•באוגוסט.
מועמדים•שיתקבלו•מאוחר•יותר,•יוכלו•להגיש•בקשות•עד•

שבוע•לאחר•תחילת•הלימודים.

של• הבית• בדף• המתפרסמות• להודעות• לב• לשים• יש•
האוניברסיטה•על•עדכון•המועדים.

הסיוע•הכלכלי•והזכאות•למעונות•מיועדים•לאזרחים•ישראלים,•
תלמידים•מן•המניין,•הלומדים•לקראת•תואר•ראשון•ושני,•וחייבים•

בפועל•בתשלום•שכר•לימוד•של•60%•לפחות.

הגשת הבקשות
הבקשות•למעונות•ולמלגות•יש•למלא•דרך•אתר•האינטרנט•
של•האוניברסיטה•בכתובת:•http://www.tau.ac.il•במידע•

אישי•לתלמיד.

כל•הכתוב•לעיל•כפוף•לשינויים•אפשריים•במדיניות•המעונות,•
מלגות•והסיוע•של•האוניברסיטה.
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המרכז•לייעוץ•לימודי•עוסק•בשני•תחומי•פעילות:

טיפול בסטודנטים לקויי למידה
המרכז•עוסק•באבחון,•ייעוץ•ותמיכה•רב•מקצועית•בסטודנטים•
בעלי•לקויות•למידה•שונות,•מהצעד•הראשון•באקדמיה•
ולאורך•כל•שנות•הלימודים.•זאת•במטרה•להקנות•להם•כלים•
להתמודדות•עם•האתגרים•האקדמיים•הניצבים•בפניהם•

ולאפשר•להם•קבלת•התאמות•לימודיות.

המרכז מקיים אבחונים משני סוגים:
אבחון•פנימי•)תקף•באוניברסיטת•תל•אביב•בלבד(	 

בכל•המוסדות•	  )אבחון•ממוחשב•התקף• אבחון•מת"ל•
האקדמיים•בישראל(

כמו כן מקיים המרכז מערך תמיכה וליווי, 
הכולל: 

סדנאות•לשיפור•מיומנויות•למידה•-•כתיבת•עבודות,•ניהול•	 
זמן,•שיפור•הזכרון,•הכנה•למבחנים•ועוד•

חונכויות•והדרכות•אישיות•	 

שיעורי•עזר	 

כרטיסי•צילום	 

שימוש•בציוד•עזר•ייעודי	 

המרכז לייעוץ לימודי 
לבחור במה שמתאים לך

https://deanstudents.tau.ac.il/consulting-ans-diagnosis/main

לפרטים ולמידע נוסף
בניין•מרכז•הסטודנטים•ע"ש•א׳•מיטשל,•חדר•214

טל׳:•03-6409692
yeutz@post.tau.ac.il•:דוא״ל

ייעוצים בבחירת מסלול לימודים 
ומקצוע 

המרכז•מסייע•לסטודנטים•בשלבי•לימודיהם•השונים:

מועמדים•ללימודים•אקדמיים•המתלבטים•לגבי•בחירת•	 
תחום•לימודיהם

סטודנטים•במהלך•לימודי•התואר•הראשון•והשני•החשים•	 
שתחום•הלימודים•בו•בחרו•אינו•עונה•על•ציפיותיהם•והיו•

מעוניינים•לשנותו

סטודנטים•שסיימו•את•לימודיהם•ומתלבטים•לגבי•המשך•	 
לימודים•ו/או•תעסוקה

מטרת•הייעוץ•לשקול•את•האפשרויות•השונות•ולגבש•החלטה•
מתאימה,•תוך•הכרות•עצמית•טובה•יותר•והכרת•האפשרויות•

הלימודיות•והמקצועיות•הקיימות.

המרכז מציע ייעוץ משני סוגים:
ייעוץ מקיף:•כולל•שיחת•הכרות,•יום•מבחנים,•שתי•שיחות•	 

משוב•ושימוש•בספריית•המקצועות

ייעוץ חד פעמי: שיחת•ייעוץ•ללא•מבחנים	 

צוות•המרכז•כולל•יועצים•ופסיכולוגים•תעסוקתיים•מומחים•
בתחום•הייעוץ•בבחירת•מקצוע.•

כמו•כן•קיימת•במרכז•ספריית מקצועות•ייחודית•המכילה•
מידע•מקיף•על•מקצועות,•תחומי•לימוד•ותכניות•לימודים.
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החזון שלנו !
אנו•רואים•בחיים•הסטודנטיאליים•תקופת•מעבר•לחיים•
עצמאיים,•מלאי•דרישות•חברתיות,•כלכליות•ורגשיות••ועם•
זאת•תקופה•של•פריחה•ושגשוג.•תקופה•זו•דורשת•כלים•של•

השתלבות•והסתגלות•למציאות•חדשה.•

אנו•מציעים•את•מכלול•השירותים•היכולים•לאפשר•התמודדות•
עם•מציאות•זו•וצמיחה•מתוכה:•סיוע•ותמיכה,•עזרה•בפתרון•
בעיות•לימודיות,•חברתיות•ואישיות.•אנו•מבקשים•להיות•בית•
חם•עבור•הסטודנטים•ולהוות•עבורם•אוזן•קשבת•ומשענת.

המדור•לקידום•סטודנטים•יוזם•ומפעיל•מגוון•שירותים•ותכניות•
תמיכה••שיסייעו•לכם••להתמודד•בהצלחה•עם•האתגרים•

שבדרך•:

סיוע•ותמיכה לסטודנטים עולים 	 

תמיכה אקדמית באמצעות•חונכים•על•פי•זכאות•	 

תמיכה אישית על•ידי•עובדים•סוציאליים 	 

'צועדים יחד' תכנית•לווי•לסטודנטים•חדשים•	 

'מלגאי נשיא' תכנית•לקידום•סטודנטים•יוצאי•פריפריה•	 

נגישות אקדמית תמיכה•בסטודנטים•עם•מוגבלות•	 

'אדמאס' תכנית•לקידום•סטודנטים•יוצאי•אתיופיה•	 

'סאווה' תכנית•לקידום•סטודנטים•מהחברה•הערבית•	 

'עתידים'•תמיכה•בסטודנטים•עתודאים	 

מה אומרים הסטודנטים שלנו?
״כשהתקבלתי•לפרויקט•החונכות•תהיתי•מהי•משמעות•המילה•
"חונך".••כשפגשתי•את•דבורה,•ידעתי•שזוהי•תחילתה•של•
חברות•מופלאה,•אני•חושב•שהבנתי•סוף•סוף•את•המשמעות•
והכוונה•בחונכות,•עבורי•החונכות•היא•חברות•ועכשיו•רק•נותר•

להוסיף•את•זה•להגדרה•באבן-שושן״.

אשר,•סטודנט•לפיזיותרפיה,•חונך•בפרויקט•׳אדמאס׳

״לא•ידעתי•שאני•יכולה•לקפוץ•כל•כך•גבוה״.•אין•בפי•די•מילים•
בכדי•לתאר•את•תרומתכם,•הנכם•חלק•בלתי•נפרד•מצמיחתי,•
תודה,•על•רשת•יציבה•לצמיחה,•על•התמיכה•האישית•הכלכלית,•

החברתית•והתעסוקתית״.

קסה,•סטודנטית•לתקשורת•ומדעי•המדינה

״התמיכה•יוצאת•הדופן•נתנה•לי•להרגיש•כל•כך•ברת•מזל!•המסע•
התחיל•עם•המון•חששות•אך•החממה•שיצרה•התכנית•חשפה•
בפני•הזדמנות•להצלחה•ואפשרה•לי•ליהנות•מהתקופה•הזו״.

רינת,•סטודנטית•למשפטים

המדור לקידום סטודנטים
הבית שלך בדרך להצלחה

http://deanstudents.tau.ac.il/advancement

לפרטים ולמידע נוסף
בניין•מרכז•הסטודנטים•ע"ש•א'•מיטשל,•חדרים•225,•206-208•

טל׳:•03-6409691/6888/6531/6561
E••מעונות•אינשטיין•בניין

טל׳:•03-6405568/5569/6325
בנין•קיקואין•חדר•03-6405531/7
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מתי הזמן הנכון לפנות לעזרה?
לבטים•או•קשיים•בלימודים	 

חוסר•בטחון•אישי•או•חברתי	 

קושי•ביצירת•קשרים•אינטימיים	 

אבדן•של•אדם•משמעותי•או•קרוב	 

תקופה•של•עצב•ודכדוך	 

שאלות•לגבי•זהות	 

קושי•ביצירת•חיים•עצמאיים•מחוץ•לבית•ההורים	 

רגשות•אלה•אינם•חריגים•ועולים•לעיתים•בחייו•של•כל•אדם,•
אולם•הם•כואבים•במיוחד•אם•הם•תכופים•וממושכים.•שיחה•
עם•איש•מקצוע•על•קשיים•אישיים•ודרכי•התמודדות•יכולה•

להקל•ולסייע.

אילו שירותים מציע השירות 
הפסיכולוגי?

טיפול•פסיכולוגי•אישי•באוריינטציות•טיפוליות•שונות•	 
)CBT•פסיכודינאמי•ו(

טיפול•בשעת•משבר	 

טיפול•קבוצתי	 

סדנאות•	 

–•להפחתת•חרדת•בחינות•

–•להפחתת•חרדה•חברתית•

–•לטיפול•בדחיינות•אקדמית

חונכות•אקדמית•לסטודנטים•הזכאים•לקבל•סל•שיקום•	 
בשל•נכות•נפשית

סודיות
סודיות•מלאה•חלה•על•כל•פנייה•לטיפול.•לא•יימסר•כל•מידע•
למוסדות•האוניברסיטה•השונים•או•לכל•גורם•פנימי•או•חיצוני•

ללא•אישור•המטופל.

השירות הפסיכולוגי
אנחנו כאן כדי לעזור

https://deanstudents.tau.ac.il/psychological-services

לפרטים ולמידע נוסף
בניין•מרכז•הסטודנטים•ע"ש•א'•מיטשל,•חדר•216•קומה•2

טל':•03-6408505
psycho@post.tau.ac.il•:דוא"ל
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לפרטים ולמידע נוסף
בניין•מרכז•הסטודנטים•ע"ש•א'•מיטשל,•חדר•211

טל׳:•03-6408848
בניין•רוזנברג,•חדרים•03א׳,•03ב׳

bsocial@tauex.tau.ac.il•:טל׳:•03-6405060,•דוא״ל

היחידה למעורבות חברתית מובילה את העשייה 
החברתית באוניברסיטה ומזמינה אתכם הסטודנטים 
להשתתף בתכנית 'מתחברים' המציעה לכם מגוון רחב 

של הזדמנויות להשפעה חברתית ואזרחית.

במתחברים•תוכלו:

להשתלב•בקהילת•סטודנטים•דינמית,•מעורבת•ומשפיעה	 
לקדם•את•הנושאים•הכי•בוערים•בחברה•שלנו	 
לצבור•ניסיון•רלוונטי•לשוק•התעסוקה•	 
לקבל•מלגה•אטרקטיבית	 

ללמוד
במתחברים•תקבלו•הזדמנות•להכיר•מקרוב•את•הסוגיות•
החברתיות•המרכזיות•איתן•מתמודדת•החברה•בישראל,•ולנתב•
את•הכישורים•והיכולות•שלכם•להשפעה•בנושאים•שחשובים•
לכם.•התכנית•מציעה•לכם•מגוון•פרויקטים•העוסקים•בין•היתר•
בקידום•שיווין,•הגנה•על•הסביבה,•מניעת•גזענות•ואלימות,•
קידום•שקיפות•וחינוך.•תהליך•ההכשרה•בתכנית•משלב•למידה•
יישומית•על•ידי•אנשים•מעוררי•השראה,•המקדישים•את•
חייהם•לקידום•שינוי•חברתי.•הפעילות•החברתית•משלבת•

ליווי•והנחייה•ע"י•אנשי•מקצוע•מנוסים.

לעשות
במתחברים•תקיימו•פעילות•קהילתית,•חברתית•וציבורית•
ותהפכו•לשותפים•בעיצוב•פני•החברה•והכלכלה•בישראל.•
הפעילות•בתכנית•מותאמת•לסטודנטים•מכל•תחומי•הלימוד•
ומכל•סוגי•התארים,•ונוגעת•לקשת•נרחבת•של•מיומנויות:•
הדרכה,•שיווק,•אסטרטגיה,•חונכות,•קידום•מדיניות,•יזמות,•
התמחויות•ועוד.•במתחברים•תזכו•להעשיר•את•ארגז•היכולות•
והמיומנויות•שלכם•ולצבור•ניסיון•משמעותי•שיהווה•קרש•

קפיצה•לעולם•התעסוקה.

להשפיע
מתחברים•היא•הזדמנות•להיות•חלק•מקהילה•סטודנטיאלית•
משפיעה,•לקחת•חלק•במאמץ•חברתי•ולהיות•שותפים•בעיצוב•פני•

החברה•והכלכלה•בישראל.•להיות•סטודנט•זו•זכות,•שבצידה•גם•
אחריות.•הזכות•להשקיע•במצוינות•ובהתפתחות•אישית,•והאחריות•

להחזיר•לחברה,•ולקחת•חלק•בהתמודדות•עם•האתגרים.

דוגמאות לפרויקטים במתחברים
איך בונים קהילה?•בשיתוף•בתי•ספר•ומרכזים•קהילתיים•	 

ברחבי•תל•אביב.
סטודנטים•לומדים•על•היבטים•סוציולוגיים•ופסיכולוגיים•
של•השתייכות•לקהילה•ומשתלבים•בפרויקטים•קהילתיים•
שונים•ברחבי•תל•אביב,•כמו•לדוגמה•גינות•קהילתיות.•
הסטודנטים•פועלים•יחד•עם•תושבים•לחיזוק•תחושת•

הקהילתיות•והסולידריות•בבניין,•בשכונה•ובסביבה.•

כלכלנים חברתיים בשיתוף•המכללה•החברתית•כלכלית. 	 

הסטודנטים•לומדים•על•תהליכי•קבלת•ההחלטות•במגזר•
הציבורי•ועל•אופן•השפעתם•על•המדיניות•הציבורית.•
בהמשך•משתלבים•הסטודנטים•כמתמחים•במגזר•הציבורי•
ובוחנים•כדאיות•כלכלית•וחברתית•של•פרויקטים•שונים•

תוך•מתן•המלצות•למקבלי•החלטות.

נתיבים לאוניברסיטה•בשיתוף•עם•עיריות•וארגונים•כמו•	 
'אחרי',•עמותת•'חינוך•לפסגות',•רשת•'אורט•ישראל'•ועוד. 

הסטודנטים•לומדים•על•השפעות•אי•שוויון•בחינוך•על•הפרט•
ועל•החברה•דרך•מפגש•עם•יזמים•בתחום•החינוך.•במסגרת•
הפעילות•הסטודנטים•מעודדים•בני•נוער•מהפריפריה•
החברתית•והגיאוגרפית•להשכלה•גבוהה•על•ידי•העברת•
מפגשי•העשרה•חווייתיים•בתחומים•מגוונים•הנלמדים•

באוניברסיטה.•••

*ההרשמה•נפתחת•בתחילת•שנת•הלימודים.•פרטים•
יישלחו•בדוא״ל.

 היחידה למעורבות חברתית
ללמוד, לעשות, להשפיע.

https://deanstudents.tau.ac.il/social-involvment
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המרכז•לפיתוח•קריירה•מציע•לסטודנטים•ולבוגרי•האוניברסיטה••
כלים•אפקטיביים•לפיתוח•מיומנויות•קריירה•והשתלבות•בשוק•

התעסוקה.

ייעוץ קריירה
ייעוץ•הקריירה•של•המרכז•מותאם•לצרכי•הנועץ•וכולל•מתן•
כלים•פרקטיים•להשתלבות•בשוק•התעסוקה,•פיתוח•מודעות•
לבניית•מסלול•קריירה•ומציאת•כיוון•המתאים•ליכולותיו•ולנטיותיו•
של•הנועץ.•בנוסף,•ייעוץ•הקריירה•שם•דגש•על•פיתוח•ועל•

העצמת•הסטודנט•והבוגר•עם•כניסתו•לשוק•התעסוקה.•

ייעוץ•הקריירה•ניתן•על-ידי•יועצת•קריירה•מוסמכת,•בעלת•
ניסיון•רב•שנים•בתחום•ייעוץ•הקריירה.•

שירותי ייעוץ הקריירה כוללים: 
פגישות•ייעוץ•אישיות	 
סדנאות•והרצאות•מגוונות•בנושא•קריירה•	 
אימון•אישי•לקריירה	 

לפרטים•ניתן•לפנות•למירב•האובן,•יועצת•הקריירה•בדוא"ל:•
haubenme@tauex.tau.ac.il

המרכז לפיתוח קריירה

career.tau.ac.il

לפרטים ולמידע נוסף
טל':•03-6409695,•03-6408739

career@tau.ac.il•:דוא"ל
•המרכז•לפיתוח•קריירה

אתר המשרות
באתר•המשרות•של•המרכז•לפיתוח•קריירה•ניתן•למצוא•משרות•
נחשקות•במגוון•רחב•של•תחומים,•משרות•מלאות•וחלקיות,•

משרות•סטודנטיאליות•ומשרות•לבוגרים.

career.tau.ac.il•.הרישום•לאתר•הוא•ללא•תשלום

ירידי תעסוקה
בכל•שנה•מפיק•המרכז•לפיתוח•קריירה•שני•ירידים•מרכזיים:•
יריד•התעסוקה•השנתי•בקיץ•ויריד•התעסוקה•הטכנולוגי•בחורף.•
במסגרת•הירידים•מגיעות•לקמפוס•החברות•המובילות•במשק•
על•מנת•לראיין•ולגייס•את•הסטודנטים•ואת•בוגרי•האוניברסיטה•

לעבודה•במגוון•משרות•רלוונטיות•ואטרקטיביות.

מפגשי זרקור 
במהלך•שנת•הלימודים•מקיים•המרכז•לפיתוח•קריירה•מפגשי••
זרקור,•בהם•מגיעות•לקמפוס•החברות•הנחשקות•ביותר•על•

מנת•לגייס•את•הסטודנטים•ואת•בוגרי•האוניברסיטה.

בכל•מפגש•זרקור•מציגה•החברה•המגייסת•את•פעילותה,•
מספקת•מידע•על•תהליכי•הגיוס,•הדרישות•והמשרות•הפנויות•

בה.
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לפרטים ולמידע נוסף
שירות לסטודנט

טל׳:•03-6408832,•6407277,•פקס:•03-6409690
בניין•מרכז•הסטודנטים•ע"ש•א'•מיטשל,•חדר•222•קומה•2

shoshial@tauex.tau.ac.il•:דוא״ל

לשכת דקאן
טל׳:•03-6408062

בניין•מרכז•הסטודנטים•ע"ש•א'•מיטשל,•חדר•220•קומה•2
deans@post.tau.ac.il•:דוא״ל

במסגרת•לשכת•הדקאן,•ניתן•סיוע•וטיפול•בבעיות•חריגות•
שלא•באו•על•פתרונן•במסגרת•הפקולטות•או•במסגרת•אחד•

ממדורי•הדקאנט.•

בין•הנושאים•הנוספים•בהם•אנו•מטפלים:•

נציב הקבילות
פניות בענייני קבלה: רשאי•להגיש•קבילה•מועמד•הסבור•	 

כי•מועמדותו•ללימודים•באוניברסיטה,•באחת•מיחידותיה•או•
בתכנית•לימודים•הנערכת•במסגרתה,•נדחתה,•סויגה•או•

הותנתה•בתנאים•שלא•בהתאם•לתקנות•הקבלה.

קבילות•סטודנטים•בנושאים שלא באו על פתרונם•	 
ביחידות•האוניברסיטה,•ניתן•להפנות•בכתב•לנציב•קבילות•

הסטודנטים.

לשכת הדקאן, שירות לסטודנט

https://deanstudents.tau.ac.il/students-services

מידע וסיוע לסטודנטים 
הנקראים לשירות מילואים

הטבות•וסיוע•לסטודנטים•ששרתו•במילואים,•טיפול•בבקשות•	 
לדחייה/קיצור/ביטול•שירות•מילואים•וערעורים

סיוע•וייעוץ•בהגשת•טפסי•ולת"ם,•הדרכה•בהגשת•ערר•	 
ומסירת•תשובות•הולת"ם•והערר.

כרטיסי•צילום	 

שיעורי•חונכות•אישית	 

תגמולי•מילואים•–•ביטוח•לאומי•	 

אישורי•חנייה•וכרטיסי•צילום•לסטודנטים•הסובלים•מבעיות•	 
רפואיות•חריגות

אישורי•חנייה•לסטודנטיות•בהריון•)החל•מהחודש•השביעי•	 
להריונן(

סיוע•בתיאום•מול•מס•הכנסה	 

כרטיס•סטודנט:•טיפול•במקרים•של•אי•קבלת•כרטיס,•שינוי•	 
פרטים•אישיים,•כרטיס•שנגנב,•כרטיס•פגום•וכד'



דקאנט הסטודנטים 
ע״ש רות ואלן זיגלר

אנחנו כאן בשבילכם

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

לפני הלימודים
ייעוץ•אישי•בבחירת•מסלול•לימודים	 
ספריית•מקצועות•עשירה	 
אבחון•לקויות•למידה	 

במהלך הלימודים
סיוע•כלכלי:•מלגות,•מעונות,•הלוואות•ועוד	 
סיוע•אישי,•חברתי•ופסיכולוגי	 
תמיכה•אקדמית•ואישית	 
שילוב•סטודנטים•בשוק•התעסוקה	 
מתן•כלים•לפיתוח•קריירה	 
יזמות•חברתית,•תכניות•	  העצמה•אישית:•

העשרה,•קשרי•קהילה•ועוד

אחרי הלימודים
ייעוץ•והכוונה	 
שילוב•בוגרים•בשוק•העבודה	 
שירותי•השמה•אישיים	 


