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סטודנטים יקרים,

בחרתם ללמוד באוניברסיטה העברית בשל יוקרתה ,רמת ההוראה שבה ,המורים בעלי
השם המלמדים בה .נבחרתם ללמוד באוניברסיטה בשל כישוריכם ויכולותיכם האקדמיות.
האוניברסיטה העברית דוגלת ברכישת השכלה כמנוף להגשמה אישית ולהשתלבות במעגל
העשייה והיצירה של סטודנטים מכל שכבות הציבור ,לרבות סטודנטים בעלי צרכים
מיוחדים .על מנת שתוכלו למצות את יכולותיכם האקדמיות ולקחת חלק פעיל במגוון
הפעילויות המוצעות באוניברסיטה ,למרות המוגבלות ,הוקמה במשרדנו יחידת נגישות
שתפקידה לסייע לכם ,הן בהתאמות פיסיות–טכנולוגיות והן בסיוע אנושי בכל רמה
נדרשת.
מאז עוגנה בחוק לפני כעשור זכותו של אדם בעל מוגבלות לקבל החלטות הנוגעות לחייו על
פי רצונו והעדפותיו ,חלה התקדמות ניכרת ,אך בהחלט עוד לא מספקת ,ביחס המדינה
ומוסדותיה כלפי אוכלוסייה זו .אנו ,בדיקנט הסטודנטים של האוניברסיטה העברית,
פועלים לקידומו של הנושא ומציעים מגוון של שירותים מיוחדים במטרה לעזור לכם להגיע
למיצוי יכולותיכם.
בחוברת המצורפת תקבלו מידע על שירותים אלו ,ואנו מקווים שתמצאו עזרה ותמיכה
שתענה על צרכיכם המיוחדים.
דעתכם חשובה לנו מאד .אנו רואים בכם שותפים חשובים בפיתוח שירותים נוספים
ובשיפור השירותים הקיימים .אל תהססו לפנות אלינו.

פרופ' אסתי שהמי
דיקן הסטודנטים
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מבוא
בשנים האחרונות עוברת מדינת ישראל תהליך שינוי ביחסה לאנשים עם מוגבלות .עיקר
השינוי מתבטא בהכרה בזכותם הבסיסית של אלה לחיים מלאים ויצרניים ,חיים של
הגשמה עצמית ,לא בשולי החברה אלא תוך שהם משולבים בכל תחומי העשייה האנושית.
ביטוי מובהק למגמה זו הוא חקיקת חוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח –
 .1998חוק השוויון מגדיר את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ואת מחויבותה של
החברה הישראלית לשמירה על זכויות אלו.
תהליכים דומים התרחשו בעשורים האחרונים ברוב המדינות המפותחות בעולם .ביטוי
לכך ניתן למצוא באמנה הבינלאומית של ארגון האומות המאוחדות שנחתמה ב2006-
ועוסקת בזכויות אנשים עם מוגבלות .ישראל התחייבה לאמץ את האמנה ולמעשה כללה
את עקרונותיה במסגרת חוק השוויון.
יותר מעשרה אחוזים מהאוכלוסייה בישראל הם אנשים עם מוגבלות  -אנשים שיכולותיהם
שונות מהיכולות הנחשבות בחברה כנורמטיביות .לפי חוק השוויון אדם עם מוגבלות הוא
"אדם עם לקות פיסית ,נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית ,קבועה או זמנית אשר בשלה
מוגבל תפקודו באפן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים".
תנאי מרכזי לשילוב אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים הוא נגישות .הגדרת הנגישות
בחוק השוויון היא "אפשרות הגעה למקום ,תנועה והתמצאות בו ,שימוש והנאה משירות,
קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם ,שימוש
במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם ,והכל באפן שוויוני ,מכובד,
עצמאי ובטיחותי".
כדי לאפשר נגישות יש להתאים את הסביבה או את השירות לאנשים עם מוגבלות.
ההתאמה יכולה להיעשות באמצעים טכנולוגיים ,בשינויים פיזיים ובסיוע אנושי.
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קיימים שני מימדים עיקריים למושג נגישות:
 .1נגישות פיסית :בניית סביבה פיזית חדשה או שינוי הסביבה הקיימת כך שאנשים
עם סוגים שונים של מוגבלות יוכלו להגיע ולהיכנס אליה ,לנוע ולהתמצא בתוכה
בקלות ,בביטחון ובאפן עצמאי.
 .2נגישות לשירות :התאמת נהלים ,הליכים ונהגים של השירות וכן מתן אמצעי
ושירותי עזר על מנת לאפשר לאדם לקבל מידע הניתן או מופק במסגרת המקום או
על מנת שיוכל להשתתף בתכניות ובפעילויות המתקיימות בו.

האוניברסיטה רואה עצמה מחויבת לתת מענה לצרכים של קבוצות סטודנטים בעלי
מוגבלויות שונות על מנת שיוכלו להגיע למיצוי יכולותיהם.
בחוברת זו תוכלו לקבל מידע לגבי השירותים השונים הניתנים באוניברסיטה על מנת
לאפשר לכל הסטודנטים נגישות והשתלבות מרבית.
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יחידת נגישות
כתובת :מעונות רזניק ,בנין  10חדר  - 109הר הצופים ,ירושלים .טל' .02-5880118
מנהלת :מיכל טבקמן 02-5880118 ,054-8820680
אוכלוסיית יעד :סטודנטים עם מגבלה פיסית ,נפשית ,חושית או קוגניטיבית; כל סטודנט
שמתמודד עם מגבלה רפואית זמנית או קבועה המגבילה את הלמידה.
קריטריונים לקבלת השירות :הצגת אישור רפואי או אישור מגורם מוסמך אחר כגון
משרד הביטחון או משרד הבריאות .מומלץ לצרף דו"ח תפקודי שכולל המלצות להתאמות
אקדמיות .ניתן להוריד את הטפסים המתאימים מאתר משרד דיקן הסטודנטים.
תחומי השירות:


מתן מענה בשאלות ונושאים הקשורים בנגישות



השאלת טכנולוגיה מסייעת



סיוע בסנגור עצמי ותיווך לגורמים שונים באוניברסיטה



הפניה לשירותים נוספים באוניברסיטה



מתן מידע לגבי זכויות וסיוע לאנשים עם מוגבלות ממסגרות הפועלות בקהילה



שיתוף פעולה עם הביטוח הלאומי ומשרד הבטחון למתן חונכות שיעורי עזר
לזכאים



מתן המלצות להתאמות אקדמיות עבור סטודנטים עם מוגבלות

אופן הפנייה לשירות :ניתן לפנות בימים א-ה 9:30-14:00 ,
(רצוי לתאם את הפגישה מראש).
כמו כן ניתן לפנות באמצעות דוא"לmichaltab@savion.huji.ac.il :
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מרכז הלמידה לעיוור
כתובת:
 .1מרכז הלמידה לעיוור בקמפוס הר הצופים – פורום תחתון ליד חוות המחשבים
המרכזית.
 .2מרכז הלמידה לעיוור בקמפוס גבעת רם – בניין שפרינצק חדר 111
(כניסה לשלוחה בתיאום עם מזכירות המרכז).
 .3קמפוס רחובות – הסיוע ניתן בתיאום עם לשכת דיקן הפקולטה.
מנהל :משה עובד
תיאור השירות:
מרכז הלמידה לעיוור הוקם בשנת  1996ביסודה ובמימונה של עמותת "על"ה" – עמותה
לקידום הסטודנטים העיוורים בישראל .מטרתו העיקרית – סיוע לסטודנטים מן המניין,
עיוורים ולקויי ראייה ,הלומדים באוניברסיטה העברית.
קריטריונים לקבלת השירות:
סטודנטים בעלי תעודת עיוור (הניתנת ע"י משרד הרווחה – השירות לעיוור) ו/או לקויי
ראייה שמגבלתם מוכרת ע"י המוסד לביטוח לאומי.
סוגי השירות:
 .1חדרי לימוד אישיים :החדרים מצוידים במיטב ציוד העזר הממוחשב לעיוורים ולקויי
ראייה .ציוד זה מותקן לפי הצורך בכיתות הלימוד ובחוות המחשבים באוניברסיטה.
 .2ספרייה אקדמית ע"ש ד"ר אנה מינץ ברכות ז"ל :הספרייה כוללת חומרים מוקלטים,
ספרי ברייל וחומרים בגופן מוגדל .מידע על ספרים מוקלטים ניתן למצוא באתר רשות
.3
.4
.5
.6

הספריות תחת קטלוגים אחרים ,מרכז למידה לעיוור.
הקראה אישית ושיעורי עזר :ההתאמה נעשית על פי צורכי הסטודנט ונבדקת בכל
סמסטר.
ייעוץ והכוון אקדמי :סיוע במגע עם קהילת האוניברסיטה (האקדמית
והמנהלית) ועם שירותים שונים בקהילה.
סיוע בבחינות :ביצוע בחינות בסיוע מקריא ,משכתב או ע"י מחשב.
השאלת ציוד עזר ממוחשב לבית הסטודנט.
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 .7קורסים :לימוד השימוש בציוד העזר ,שירותי ניידות והתמצאות ,סדנא
למציאת עבודה (למסיימים).
 .8אפשרות למגורים במעונות בחדרים ליחיד.
 .9פעילות תעסוקתית לסטודנטים" :סטודנטים עיוורים חונכים ילדים עיוורים",
שיעורי עזר לתלמידי מכינה עיוורים ,פעילות לסטודנטים במקצועות טיפוליים
ב"-תחנות מידע בבתי חולים למתעוורים חדשים" ,הפקה ועריכה של תוכנית
רדיו "לא רואים ממטר" במסגרת רדיו הר הצופים ורדיו דויד ילין ,הפקת
ידיעון מרכז הלמידה לעיוור ,התנסות בריכוז פעילויות שונות במרכז כגון:
ריכוז חונכות וקורסים ,ריכוז תוכניות "אלומה" ,הדרכה והוראה .
שעות פתיחה
יום א' עד יום ד' בין השעות  8:00עד  ,22:00יום ה' בין השעות  8:00עד 20:00
במשך חופשת הקיץ וחגים :יש להתעדכן במזכירות המרכז
יצירת קשר:
בטלפון :למזכירות –  ,025882155/2677/2770לספריה המוקלטת – 02-5883199
לייעוץ והכוון –  ,02-5883284להשאלת ציוד עזר –  ,02-5882180בפקס02-5826166 :
בדוא"ל – lcb@savion.huji.ac.il
מידע
קו מידע המתעדכן מידיי יום – 02-5880200
אתר www.alehblind.org.il :
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שירותי הייעוץ לסטודנט
כתובת:
הר הצופים :מעונות רזניק ,בנין 10
טל' ,02-5881699 ,02-5882685 :פקס02-5817212 :
דוא"לshoshir@savion.huji.ac.il :
עין כרם( :מיועד לסטודנטים הלומדים בקמפוס זה בלבד)
טל'02-6758119 :
הפקולטה לחקלאות( :מיועד לסטודנטים הלומדים בקמפוס זה בלבד)
טל'08-9489816 :
דוא"לdanashlomay@hotmail.com :
מנהלת ופסיכולוגית ראשית :ד"ר אוריה תשבי ,טל'0548820626 :
קריטריונים לקבלת השירות :השירות מיועד לכל אוכלוסיית הסטודנטים בכל הקמפוסים
של האוניברסיטה העברית ,וכן לאנשי סגל מנהלי או אקדמי.
סוגי טיפול המוצעים בשירות:
 .1התערבות חירומית במשבר  -התערבות קצרה וממוקדת של  6-8פגישות ,בעקבות
משבר או במצב של מצוקה רגשית חריפה .הקליטה לטיפול זה היא מיידית ,ופתוחה
במהלך כל שנת הלימודים .הטיפול ניתן על ידי פסיכולוגים מומחים ובעת הצורך
נעשית הפניה לפסיכיאטרים .בסיום התהליך נעשית הערכה מחודשת של המצב כדי
לבדוק אם יש צורך בהמשך טיפול בשירותי הייעוץ או במקום אחר.
 .2טיפול פרטני – טיפול פסיכולוגי ,בגישה פסיכודינמית ,פעם או פעמיים בשבוע
לתקופה של שנה או יותר .הטיפול מתאים לסטודנטים שמתמודדים עם שאלות או
בעיות ארוכות טווח ,כגון :קושי ביצירת קשרים אינטימיים ,או שאלות לגבי זהות.
כמו כן – התמודדות עם הפרעות רגשיות כגון חרדה או דיכאון מתמשכים.
 .3טיפול קבוצתי  -קבוצות של  7-8סטודנטים ,בהנחיית  2פסיכולוגים .הטיפול
הקבוצתי מתאים למגוון בעיות ,כגון :קשיים חברתיים ,קשרים זוגיים ,בעיות
במשפחה ,ועוד .הטיפול יכול להיות מוגדר מראש סביב נושא משותף מסוים ,או
קבוצה טיפולית לא ממוקדת ,בה כל אחד מעלה את הקשיים שלו ,וחברי הקבוצה
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עוזרים זה לזו .טיפול קבוצתי יכול להיות מוגבל בזמן -חצי שנה או מספר חודשים,
או ממושך -כשנתיים.
 .4מיומנויות למידה וחרדה  -בשירותי הייעוץ קיים צוות העובד באופן ממוקד על קשיי
למידה שונים ,וכן מציע התערבויות קצרות בחרדת בחינות וסוגים אחרים של חרדה
ממוקדת .הצוות מציע התערבות של  6פגישות ,המתמקדת בניתוח מיומנויות
הלמידה של הסטודנט והקניית מיומנויות כגון :ארגון זמן ,שיפור זיכרון,
אסטרטגיות למידה.
כמו כן מתמקד הצוות בחרדת בחינות ,שהיא תופעה נפוצה למדי ,בה הסטודנט
חווה "בלק אאוט" כאשר הוא נכנס לבחינה ,ללא יכולת להירגע ולהתמודד .בנושא
חרדת בחינות ניתן לקבל ייעוץ אישי של  6פגישות או להשתתף בסדנא קבוצתית של
 6פגישות ,המוצעת פעמיים בשנה לכלל הסטודנטים באוניברסיטה.
ניתן גם לקבל טיפול קוגניטיבי קצר וממוקד.
 .5טיפול זוגי ומשפחתי  -התמודדות עם קשיים בזוגיות או במשפחה והדרכת הורים.
עלויות ₪ 180 :לפגישה מכל סוג .התשלום מתבצע אחת לחודש ,ומתעדכן פעם בשנה.
צוות המטפלים :הצוות מורכב מפסיכולוגים קליניים מומחים ומדריכים ,פסיכיאטרים,
מתמחים וסטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית.
רוב אנשי צוות שירותי הייעוץ נמצאים בקמפוס הר -הצופים .ישנה פסיכולוגית בעין כרם
(ד"ר יעל באב"ד) ,בבית הספר לרפואה -יומיים בשבוע .טל'02-6758119 :
בנוסף פסיכולוג מטעם השירות נמצא בפקולטה לחקלאות ברחובות מספר שעות בשבוע.
כמו כן ,מוצעות מספר שעות ייעוץ שבועיות בגבעת רם בצריף הסמוך לבניין לוי .כדי לתאם
פגישות בקמפוסים אלה ,יש להתקשר למספר הראשי של השירות.
שפות :עברית ,אנגלית ,ספרדית
אופן הפנייה לשירות:
הר הצופים :ניתן לפנות למשרד בכל יום בין השעות  14:30 -8:00ולמלא טפסי פנייה
לטיפול .ההפניה לכל קמפוס מתבצעת דרך קמפוס הר הצופים.
במידה והפנייה חירומית -יש לציין זאת בטלפון ,והפונים יופנו להערכה ראשונית חירומית.
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היחידה לתמיכה בסטודנטים עם לקויות למידה
כתובת:
 .1הר-הצופים :מעונות רזניק -בנין מס' ( 10קומת קרקע מצד שמאל)
 .2גבעת רם :צריף המורים (ליד מועדון הסטודנטים)
 .3רחובות :צריף שרותי הייעוץ (ליד שער חנקין)
מנהלת היחידה :יהודית (דיתי) דנן
מנהלת מכון האבחון :קרן גולומבוביץ'
תיאור השירות:
היחידה לתמיכה בסטודנטים עם לקויי למידה הוקמה על מנת לאפשר נגישות ללימודים
אקדמיים עבור סטודנטים עם לקויות למידה והפרעות קשב .היחידה פועלת תוך אמונה ,כי
בעזרת תמיכה ,הדרכה וליווי מקצועי ,יכולים גם סטודנטים עם לקויי למידה למצות את
הפוטנציאל הטמון בהם ולהצליח בלימודיהם.
היחידה מספקת את מגוון כל השירותים להם סטודנט עם לקוי למידה עשוי להזדקק כגון:
אבחון לקויי למידה והפרעות קשב ,מתן התאמות לסטודנטים לבחינות הפסיכומטריות
וללימודיו בהשכלה הגבוהה ,ליווי הליך ההתאמות בדרכי ההיבחנות ובחינת יעילותן,
ייעוץ ,הדרכה ,ליווי ותמיכה.
קריטריונים לקבלת השירות:
שירותי אבחון :סטודנטים מן המניין ,מועמדים ללימודים במוסד להשכלה גבוהה ולמי
שנרשם לבחינה הפסיכומטרית.
שירותי ייעוץ ותמיכה :סטודנטים מן המניין אשר אובחנו כאנשים עם לקויי למידה.
סוגי השירות:
 .1אבחון דידקטי ממוחשב (מערכת מת"ל)  -מטרתו לקבוע את קיומה של לקות למידה
או הפרעת קשב ,ואלו התאמות בדרכי הבחנות נגזרות מן האבחון .ניתן לבצע אבחון
ביחידה המרכזית בהר הצופים ובפקולטה לחקלאות ברחובות.
 .2אבחון לקביעת הפרעת קשב – האבחון כולל הערכה נוירולוגית קלינית ,בחינה
ממוחשבת  ,ייעוץ ומעקב רפואי בנושא טיפול תרופתי.
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 .3ייעוץ כללי לסטודנטים  -בנושא לקויות למידה והפנייה לאבחונים  -היחידה
מספקת מענה לשאלות כלליות בנושא לקויות למידה והשלכותיהן ,ייעוץ בענייני
אבחון ,דרכי התמודדות ותכנית טיפולית.
 .4סיוע פרטני לסטודנטים בשיפור כישורי למידה  -ביחידה ניתן לקבל סיוע פרטני
לשיפור כישורי הלמידה בתחומים כגון :ארגון ותכנון זמן וחומרי למידה ,ארגון מערכת
לימודים ,הכנה לבחינות ,ייעול הזיכרון ,אסטרטגיות לקריאה מהירה ולסיכום חומר
לימודי ,קריאת מאמרים ,קריאה והבנה של שאלות ושל הוראות וכן ניתן סיוע בכתיבת
עבודות ותרגילים.
 .5סדנאות  -במהלך השנה מוצעות במרכז מגוון סדנאות לשיפור מיומנויות למידה
אקדמיות בתחומי תוכן שונים כגון :סדנאות לשיפור מיומנויות כתיבה אקדמיות,
לייעול קריאה ,לשיפור מיומנויות זיכרון ,להכנה לבחינות ,ארגון ותכנון זמן,
אסטרטגיות לסיכום חומר ,קריאה יעילה של שאלות והוראות ,סדנאות להתמצאות
בכלים טכנולוגיים ,המסייעים ללמידה וסדנה להעצמה אישית.
 .6טכנולוגיות מסייעות  -ביחידה חדר טכנולוגיות המשמש כמרכז הדרכה וכמרכז
למידה .ניתנת הדרכה בנושא טכנולוגיות מסייעות כמו :תוכנות הקראה ,תוכנות
לארגון זמן ,שימוש במכשירי הקלטה ובמחשב כף יד ,הדרכה בהקלדה עיוורת
לסטודנטים שנבחנים בהקלדה ועוד .ההדרכות ניתנות בצורה אישית וקבוצתית.
הסטודנטים מוזמנים לבוא ולעבוד בחדר ולהשתמש בתוכנות הסיוע.
 .7חונכות אישית -סטודנט חונך סטודנט ( פר"ח לשם) – היחידה ,בשיתוף עם פר"ח
ועמותת לשם ,מפעילה פרויקט של סטודנט חונך סטודנט לקוי למידה ,החונכים
מקבלים הדרכה מהיחידה ומלווים את הסטודנטים לקויי הלמידה בתמיכה מתאימה
במהלך שנת הלימודים.
 .8תמיכה רגשית  -היחידה נמצאת בסמוך לשירותי הייעוץ לסטודנט ומקיימת עמם
שיתוף פעולה הדוק .במקרה הצורך ובהסכמת הסטודנט ניתן להפנותו לקבלת טיפול
פרטני או לטיפול בחרדת בחינות בנוסף לעבודה על מיומנויות למידה.
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קשר עם חוקרים באוניברסיטה
היחידה נמצאת בקשר עם חוקרים באוניברסיטה ומעניינת את הסטודנטים בהשתתפות
במחקרים בתחומי החינוך ,הפסיכולוגיה והרפואה ,וכן באפשרות להיעזר בכלים שונים
שנמצאים תחת מחקר לצורך בדיקה ,דוגמת לומדות לשיפור ריכוז וקשב.
סודיות
המרכז פועל על פי תקנון אתיקה מקצועית ,המחייב שמירה על סודיות מלאה .יש איסור על
העברת מידע ,אלא אם נתקבל אישור לכך ע"י הסטודנט.
יצירת קשר:
היחידה המרכזית בהר הצופים ומכון האבחון02-5881183 :
(שעות הפתיחה בימים א'-ה' בין השעות )14-10
גבעת רם  -תמיכה02-6584074 :
הפקולטה לחקלאות – תמיכה ואבחון08-9489816 :
דוא"ל - ldsupport@savion.huji.ac.il :תמיכה
 - Ldd@savion.huji.ac.ilאבחון
* פרטים נוספים לגבי מרכז האבחון ומרכזי הטיפול ניתן לקבל ביחידת התמיכה המרכזית
בהר הצופים.
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השכלה אקדמאית נתמכת
כתובת :מעונות רזניק ,בנין  10חדר  - 109הר הצופים ,ירושלים .טל' .02-5880118
מנהלת :מיכל טבקמן 02-5880118 ,054-8820680
תיאור השירות :תכנית השכלה אקדמאית נתמכת מסייעת לשילוב סטודנטים עם מגבלה
פסיכיאטרית באוניברסיטה .הליווי והתמיכה במסגרת התכנית מתמקדים בשלושה
מישורים  :אסטרטגיות למידה ,תמיכה חברתית-רגשית וסיוע מול גורמי האוניברסיטה
השונים.
התכנית מופעלת על ידי עמותת רעות לבריאות נפש קהילתית.
אתר העמותהwww.amutatreut.co.il :
קריטריונים לקבלת השירות :סטודנטים בעלי אישור סל שיקום של שירותי בריאות הנפש
במשרד הבריאות להשכלה אקדמאית נתמכת.
סוגי השירות:
 .1חונכות של  4שעות שבועיות שעוסקת באסטרטגיות למידה ,מיומנויות חברתיות,
תמיכה חברתית -רגשית.
 .2סיוע בתיווך וקשר לגורמים מנהליים ואקדמיים בחוג.
 .3מתן מידע לגבי זכויות ושירותי שיקום וטיפול בקהילה.
צוות התכנית :התכנית מופעלת על ידי חונכים הלומדים בתארים מתקדמים.
אופן הפנייה לשירות :ניתן לפנות בימים א-ה 9:30-14:00 ,
(רצוי לתאם את הפגישה מראש).
כמו כן ניתן לפנות באמצעות דוא"לmichaltab@savion.huji.ac.il :
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עמדת מחשב נגישה
בזכות תרומה שהתקבלה ברשות הספריות הוצבה בספריית הר הצופים למדעי הרוח
והחברה ע"ש בלומפילד עמדת מחשב נגישה לכל סוגי המוגבלות.
העמדה מצוידת בפרטים הבאים:
חומרה:
 .1שולחן מתכוונן :באמצעות שלט ניתן להתאים את גובה השולחן לצרכיו של
הסטודנט .מתאים לסטודנטים המשתמשים בכיסא גלגלים.
 .2מסך גדול :מאפשר לסטודנטים עם ליקויי ראייה לקרוא טקסט מוגדל ללא שימוש
רב בעכבר.
 .3פריטים נוספים :אוזניות ,מקלדת עם מקשים גדולים ,מגן וכיסוי ,עכברים
מיוחדים עם אפשרות לחיבור מתגים (פירוט נוסף ניתן למצוא באתר הספרייה).
תוכנה( :תוכנות אלה הותקנו בנוסף לתוכנות הספרייה השגרתיות)
 .1זום טקסט :תוכנה להגדלת טקסט
 .2קול קורא :תוכנה המקריאה טקסטים בעברית
 :Natural Reader .3תוכנה המקריאה טקסטים באנגלית ומאפשרת המרת קבצי
טקסט לקבצי .mp3


יש לפנות לעמדת היעץ כדי לקבל את האביזרים הנדרשים לך לעבודה.



ניתן לקבל סיוע בהתאמת אביזרי חומרה באמצעות יחידת הנגישות:
טל' 5880118

אישור כניסה לרכב
כל מי שיש לו תו נכה של משרד התחבורה זכאי אוטומטית לאישור כניסה לקמפוס
עם רכב ,ללא תשלום.
במקרים אחרים על הסטודנט להגיש בקשה לאישור כניסה לוועדת התחבורה של
האוניברסיטה.
את הבקשה ניתן להגיש דרך קציני הבטחון של הקמפוסים:
 .1קמפוס הר הצופים :דרור ועלניdrorv@savion.huji.ac.il ,
 .2קמפוס גבעת רם :שמואל גיאshmuelg@savion.huji.ac.il ,
 .3קמפוס עין כרם :בארי אילןbarryi@savion.huji.ac.il ,
 .4הפקולטה לחקלאות :יואב אטיאסyoava@savion.huji.ac.il ,
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זכויות סטודנטים עם מוגבלות במוסדות ציבוריים
המוסד לביטוח לאומי :


סטודנט שיש לו  20%נכות ומעלה זכאי לשיקום מקצועי .במסגרת השיקום
המקצועי הסטודנט זכאי למימון חלקי או מלא של שכר הלימוד לתואר ראשון.
בנוסף ניתן לקבל החזרי נסיעות ,מימון מכשירי לימוד כולל מחשב נייד ,סורק
ומדפסת ,שיעורי עזר וחונכות.



סטודנט שיש לו מעל  65%נכות זכאי בתנאים מסוימים לסיוע גם בלימודי התואר
השני.

 סטודנט שיש לו אחוזי נכות אך לא מקבל קצבת נכות או מקבל קצבה חלקית
ולומד לפחות  20שעות שבועיות יכול לקבל סיוע של דמי קיום.
סלי תמיכה לפי מוגבלות –
בנוסף לסיוע הרגי ל של מחלקת השיקום נבנו סלי תמיכה ייעודיים עבור סטודנטים עם
ליקויי שמיעה ,ליקויי ראייה ,מגבלה נפשית וליקויי למידה.
.1


סל תמיכה לסטודנטים עם ליקויי שמיעה או חרשים:
תרגום לשפת סימנים :לסטודנטים הלומדים מעל ל 20 -שעות לימוד שבועיות
(ש"ש) – מימון של עד  ₪ 6000לחודש 15-19 ,ש"ש עד  ₪ 4500לחודש 14 ,ש"ש
ומטה עד  ₪ 3000לחודש.



תמלול ממוחשב 26 :שעות לימוד שבועיות ומעלה – מימון של עד  ₪ 3000לחודש,
 25ש"ש ומטה עד  ₪ 1000בחודש.



שקלוט :מימון של עד  ₪ 1000לחודש.



רכישת טכנולוגיה מסייעת :מימון מחלקת השיקום יהיה בשיעור של  90%מעלות
המכשיר .מכשיר ( FMלמי שאושרה תכנית שיקום של  13חודשים ומעלה)
השתתפות במימון של עד  ,₪ 8000מחשב נייד עד  ,₪ 6500תוכנות מחשב (לפי
דרישת חוג הלימוד) ומכשיר הקלטה :עד  ,₪ 500צילומים :למי שנעזר באחד או
יותר ממרכיבי הסל עד  ₪ 100לחודש ,למי שלא נעזר בסל עד  ₪ 500לחודש.

.2

סל תמיכה לסטודנטים עיוורים או עם ליקויי ראייה:



לימודי מכינה או קורס פסיכומטרי דרך מרכז הלמידה לעיוור  -עמותת על"ה.



שעות הקראה ,חונכות ,שיעורי עזר וטכנולוגיה מתקדמת באמצעות מרכז הלמידה
לעיוור – עמותת על"ה.
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סל תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז:
.3
הסל כולל:


חונכות בנושא אסטרטגיות למידה.



הקניית מיומנויות שימוש במחשב כולל שימוש בתוכנות המותאמות לאנשים עם
ליקויי למידה ן/או הפרעת קשב וריכוז.



שיעורי עזר.



שעות הקראה ושקלוט בתקציב של עד  ₪ 6000לשנה.

לברור זכאות יש לפנות למחלקת השיקום בסניף הביטוח הלאומי הקרוב לביתך.
יצירת קשרhttp://www.btl.gov.il/ :
מוקד טלפונים ארצי :בטלפון  *6050מכל מכשיר טלפון ,בזק וסלולארי.
להתקשרות ממרכזייה פרטית שתומכת בשירות עוקף כוכבית ניתן לחייג1-222-6050 :
בימים א'  -ה' בין השעות .15:00 - 8:00
השירות ניתן ב 4-שפות :עברית ,ערבית ,רוסית ואמהרית .לאחר שעות הפעילות יינתן
מענה טלפוני ממוחשב עם הקשת מספר זהות וקוד סודי.
משרד הביטחון:
סטודנט שדרגת נכותו  20%ומעלה זכאי לתכנית שיקום שכוללת תכנית לימודים
במסגרתה ניתן לקבל מימון חלקי או מלא של שכר הלימוד לתואר ראשון ודמי קיום למי
שעונה על הכללים בהוראות .במהלך תקופת הלימודים ניתן לבדוק אפשרות של קבלת דמי
קיום .בנוסף ניתן לקבל במסגרת לשכת השיקום ייעוץ והכוון מקצועי.
את הבקשה למימון הלימודים יש להגיש ללשכת השיקום לא יאוחר מחודש לפני תחילת
שנת הלימודים .ההחלטה לגבי מימון שכר לימוד היא בסמכות הועדה להשכלה גבוהה
והכשרה מקצועית.
פרטים נוספים לגבי זכאות ניתן לקבל בלשכת השיקום הקרובה למקום מגורך.
יצירת קשרhttp://www.mod.gov.il/ :
מוקד טלפוני ,03-7776777 :פקס03-6934838 :
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משרד הבריאות:
אדם שדרגת נכותו היא  40%נכות נפשית ומעלה זכאי במסגרת סל שיקום של שירותי
בריאות הנפש לליווי של חונכות לימודית במסגרת תכנית השכלה אקדמאית נתמכת.
הסיוע כולל תמיכה חברתית והקנייה של אסטרטגיות למידה (ראה פירוט קודם).
משרד הרווחה – אגף השיקום:
סל תקשורת עבור סטודנטים עם ליקוי שמיעה:
החזר כספי של עד  ₪ 3327ב 4-שנים על רכישת עזרי תקשורת .רשימת העזרים כוללת בין
היתר מערכת הגברה אישית  ,FMמחשב אישי נייח או נייד ,מדפסת למחשב ,מחשב כף יד
ועוד (רשימה מלאה ניתן לקבל ביחידת הנגישות).
זכאי לסל כל סטודנט מגיל  18-65המתמודד עם ירידה בשמיעה של  70דציבל ויותר באוזן
הטובה ,כאשר הירידה בשמיעה התרחשה מהלידה עד גיל .3
שירותי תרגום ותמלול:
סטודנט עם ליקוי שמיעה של  50דציבלים ומעלה באוזן הטובה זכאי לשירותי תרגום
ותמלול .היקף השעות השנתי משתנה:


סטודנט עם ירידה בשמיעה של  50-69דציבלים באוזן הטובה זכאי ל 16 -שעות
שנתיות.



סטודנט עולה חדש או בעל תעודת עיוור עם ירידה בשמיעה של  50-69דציבלים
באוזן הטובה זכאי ל 32 -שעות שנתיות.



סטודנט עם ירידה בשמיעה של  70דציבלים באוזן הטובה זכאי ל 45 -שעות
שנתיות.



סטודנט בעל תעודת עיוור עם ירידה בשמיעה של  70דציבלים באוזן הטובה זכאי

ל 61 -שעות שנתיות.
במקרים מיוחדים ניתן לפנות למשרד הרווחה ולבקש תוספת שעות.
פרטים נוספים לגבי סל תקשורת ושירותי תרגום ותמלול ניתן לקבל באגף השיקום של
משרד הרווחה הקרוב למקום מגוריך.
* קבלת השירות מותנית באישור זכאות לקבלת שירותי תמיכה בתקשורת ממשרד הרווחה
והשירותים החברתיים.
יצירת קשרhttp://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha :
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משרד הבינוי והשיכון – סיוע בשכר דירה
משרד הבינוי והשיכון מסייע לסטודנטים זכאים במענק חודשי לתשלום שכר דירה.
קריטריונים לקבלת סיוע:


עיוור בעל תעודת עיוור לצמיתות מטעם משרד העבודה והרווחה.



בעל אישור מהמוסד לביטוח לאומי ,משרד הבטחון או משרד הבריאות המעידה
על נכות יציבה או צמיתה בשיעור של  75%ומעלה ,דרגת אי כושר יציבה של 75%
ומעלה או מוגבלות בניידות בשיעור של  75%ומעלה.



נכה על כסא גלגלים – בעל אישור ממשרד הבריאות או משרד הבטחון על היותו
רתוק לכסא גלגלים.

את הבקשה לסיוע יש להגיש לאחת מהחברות הבאות:
 .1חברת עמידר :כתובת – רחוב יפו( 17 ,מול בנין העיריה) .טלפון*6266 :
 .2חברת מתן חן – כתובת  -רחוב יפו  ,97בנין מרכז כלל קומה  .c2טלפון02- :
 ,6223530פקס.02-6231922 :
 .3חברת מ.ג.ע.ר – כתובת – רחוב יפו  ,224התחנה המרכזית החדשה קומה  .3טל:
1599-500-301
לצורך הגשת בקשה לסיוע בשכר דירה יש להגיש את הטפסים הבאים:
 .1צילום תעודת זהות.
 .2אישור על אחוזי נכות.
 .3אישורי הכנסה :מי שמקבל קצבאות קיום של המוסד לביטוח לאומי צריך
להגיש אישור על קבלת קצבה מהחודש הקודם.
 .4חוזה שכירות.
 .5דמי פתיחת תיק –  50שקלים.
לסטודנט שיימצא זכאי לסיוע תונפק תעודת זכאות שהיא המסמך המאשר את
זכאותם ,רמת הסיוע אותו יקבלו ואת התנאים והמגבלות שנקבעו.
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הרשות המקומית ,אגף השומה והגביה – הנחה בארנונה
הקריטריונים לזכאות הם:


סטודנט שנקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של  75%ומעלה מטעם
המוסד לביטוח לאומי –  80%הנחה.



סטודנט אשר יש לו אישור על נכות רפואית מוכחת לפי כל דין בשיעור של 90%
ומעלה –  40%הנחה.



סטודנט בעל אישור ממשרד הבטחון על זכאות להנחה בארנונה –  66%הנחה
(במגבלת שטח של עד  4נפשות -עד  70מ"ר 5 ,נפשות ומעלה -עד  90מ"ר).



סטודנט נפגע פעולות איבה – בעל אישור מהמוסד לביטוח לאומי על זכאות
לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה  66% -הנחה (במגבלת שטח
של עד  4נפשות -עד  70מ"ר 5 ,נפשות ומעלה -עד  90מ"ר).



סטודנט בעל תעודת עיוור  90% -הנחה.

חשוב לדעת!!


לפני הגשת הבקשה לארנונה יש להסב את חשבון הארנונה על שם מבקש
ההנחה .לצורך זה יש למסור לעיריה את חוזה השכירות או רכישת הדירה .אם
הדירה בשכירות יש לצרף העתק נוסף של הסכם השכירות בעת הגשת הבקשה
להנחה.



אם מבקש ההנחה אינו מופיע במרשם האוכלוסין כתושב ירושלים ,יש להביא
מהרשות המקומית בה הוא רשום אישור כי הוא לא מקבל באותה רשות
מקומית הנחה בארנונה.



במידה ובדירה מתגוררים מספר שותפים הזכאים להנחה ,יש להגיש את
בקשות ההנחה של כל השותפים ביחד .ההנחה תינתן לכל זכאי לפי חלקו
היחסי בשטח הדירה.

כדי להגיש בקשה להנחה יש לפנות לאגף גביית הארנונה בעירית ירושלים :כתובת :ככר
ספרא  ,1טלפון ,02-6296000 ,02-6296333 :דוא"לpniyot@jerusalem.muni.il :
לפנייה יש לצרף טופס בקשה להנחה בארנונה ואישור עדכני רלוונטי המעיד על אחוזי
נכות.
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עמותות בקהילה
עמותות שמתמקדות במתן שירות וסנגור לסטודנט:
לשם -עמותה לקידום השכלה גבוהה בקרב לקויי למידה
כתובת :ת.ד ,4403 .ירושלים 91044
טלפון052-3659956 :
פקס'09-7498001 :
דואר אלקטרוניleshem.telhai.ac.il/ :
המכון לקידום החירש
כתובת :אורית זולברג – המכון לקידום החירש בישראל ,ביה"ס הקהילתי – תיכון
עירוני ט' ,בניין חטיבות ז-ח ,רח' טשרנא  ,7תל-אביב 67329
טלפון03-6311595 :
פקס'03-6316891 :
דואר אלקטרוניorit@dpii.org :
רעות -עמותה לבריאות נפש קהילתית (תכנית השכלה נתמכת)
כתובת :דרך בית לחם  ,99ירושלים
טלפון02-6749911 :
פקס02-6730844 :
דואר אלקטרוניrfireut@netvision.net.il :
עמותת על"ה -עמותה לקידום סטודנטים כבדי ראייה ודיסלקטים בישראל
טלפון02-5812663 :
דואר אלקטרוניleb@savion.cc.huji.ac.il :
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עמותות המשרתות קהל יעד ממוקד:
בקול – ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים
כתובת :טשרניחובסקי  ,17ת"א 63291
טלפון03- 5257001 :
פקס03- 5257004 :
דואר אלקטרוניinfo@bekol.org :
עמותת אפ"י אספרגר ישראל
כתובת :ת.ד ,70 .כפר יונה
טלפון058-776053 ;09-7718010 :
פקס'09-8948006 :
דואר אלקטרוניshmuela@asperger.org.il :
עמותת אי"ל – אגודה ישראלית לאפילפסיה
כתובת :ת.ד  ,1598ירושלים .מיקוד91014 :
טלפון( :סניף ירושלים) 02-5371044
דואר אלקטרוניepilepsy.il@gmail.com :
עמותת אס"ף – התאגדות חולים בתסמונת התשישות הכרונית ( )CSFופיברומיאלגיה
(.)FMS
כתובת :ת.ד  ,1944שוהם .מיקוד60850 :
טלפון03-5090030 :
דואר אלקטרוניamuta@asaf.org.il :
העמותה לתמיכה בחולי קרוהן וכוליטיס כיבית
כתובת :יקנעם  ,5תל אביב .מיקוד67443 :
טלפון03-6421999 :
דואר אלקטרוניinfo@ccfi.co.il :
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גופים העוסקים בסנגור עבור אנשים עם מוגבלות:
בזכות
המרכז לזכויות אנשים עם מוגבלויות
כתובת :ת.ד ,34510 .ירושלים 91000
טלפון02-6521308 :
פקס'02-6521219 :
דואר אלקטרוניmail@bizchut.org.il :
נציבות שוויון אנשים עם מוגבלות
כתובת :רחוב בית הדפוס , 12בנין "בית השנהב"  ,אגף  Bירושלים 95483
טלפון02-6549558 :
פקס02-6549566 :
דואר אלקטרוניmugbaluyot@justice.gov.il :

* החוברת מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לכלל הסטודנטים והסטודנטיות.
* מידע זה נמסר לסטודנטים הנזקקים לכך לצורך הקלה על החיפוש .אין לראות בכתובות
אלו המלצה ,אלא מידע בלבד .אין לראות בציון או השמטת שם של עמותה משום הבעת
דעה על טיבה.
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