מידעון דיקנאט הסטודנטים

דבר דיקאנית הסטודנטים
סטודנטים יקרים,
דיקנאט הסטודנטים הינו הגוף המרכזי במכללה הטכנולוגית ,הפועל לרווחת הסטודנטים ומטפל
בבעיותיכם האישיות ,האקדמיות והכלכליות .זאת ,תוך קיום קשר הדוק עם גופים אקדמיים ומנהליים
במכללה בפרט ומול גורמי חוץ בכלל.
החוברת שלפניכם מפרטת את מגוון התחומים בהם אנו מסייעים לכם ,הסטודנטים.
דלת הדיקנאט פתוחה בפניכם ,הסטודנטים ,לטיפול בפניות שלכם ,ולמציאת פתרונות לבעיות שיעלו
או יתעוררו במהלך תקופת הלימודים במכללה.
מטרתנו הינה לסייע וללוות אתכם במהלך לימודיכם ,תוך מתן תמיכה ,אוזן קשבת וטיפול מקצועי
בפניותיכם ,הן בנושאים אקדמיים  -כלכלים והן בנושאים אישיים ומנהלתיים.
נעמוד לרשותכם ככל שניתן כדי שתקופת הלימודים תהיה מהנה ומוצלחת ובכדי שתגיעו לקו הסיום
בהצלחה.
צוות הדיקנאט מאחל לכם הצלחה רבה והנאה מתקופת לימודיכם
לירון זינו דיקאנית הסטודנטים
וצוות הדיקנאט

"אמונה הינה לעשות את הצעד הראשון................... .
 .......... ..........גם כשאינך רואה את התמונה כולה"
מרטין לותר קינג

תחומי טיפול  -דיקנאט הסטודנטים
המשרד מטפל בכל הנושאים הקשורים לרווחת הסטודנטים במהלך תקופת הלימודים ,ועוסק בסיוע
ובייעוץ לסטודנטים בתחומים הבאים:
» »מלגות וסיוע כלכלי
» »מלגות הצטיינות
» »מרכז סיוע לימודי
•סיוע לסטודנטים ליקויי למידה /סיוע לבעלי
לקות רפואית
•סיוע לסטודנטים הזקוקים לתגבור לימודי
•טיפול בסטודנטים בשנת הלימודים
הראשונה -חיזוק מוכנות ללימודים
•סיוע לעולים חדשים
•סיוע למגזר הבדואי
•ייעוץ חינוכי

» »סיוע כללי לסטודנט
•סיוע בעניינים אקדמיים ומנהליים
•סיוע לסטודנטים המשרתים במילואים
•סיוע לסטודנטיות בהריון/שמירת הריון /
לאחר לידה /בחופשת לידה
•הפנייה לשירות ייעוץ פסיכולוגי
•מניעה וטיפול בהטרדה מינית
•אגודת הסטודנטים

מלגות וסיוע כלכלי
מלגות באמצעות המכללה לסיוע
בשכר לימוד
סטודנטים ,הלומדים בהיקף של מערכת
לימודים מלאה ומתקשים במימון שכר הלימוד,
זכאים להגיש בקשה למלגה זו ,פעם אחת בכל
שנת לימודים.
יש למלא "טופס בקשה למלגה כללית" ,ניתן
לקבלו במשרד הדיקנאט ,או להורידו מאתר
האינטרנט ולצרף אישורים כנדרש.
ועדת המלגות של המכללה הטכנולוגית דנה
בכל בקשה ,וההחלטה ניתנת על פי המצב
הסוציו-אקונומי של הפונה .המלגות ניתנות
כסיוע בתשלום שכר-לימוד.
מועדי ההגשה הינם :סטודנטים בשנה א' רשאים
להגיש מלגה כללית בדיקנאט ,עד לתאריך 1/3
בשנת הלימודים .סטודנטים בשנים ב' וג' ,רשאים
להגיש מלגה כללית בדיקנאט ,עד לתאריך
 1/12בשנת הלימודים .סטודנטים שמתחילים
לימודיהם בסמסטר אביב ,רשאים להגיש מלגה
זו עד לתאריך  1/7בשנת הלימודים.
מספר המלגות וסכום הסיוע ,מותנים במסגרת
התקציב.

מלגות המכללה לעידוד מצוינות בלימודים

מידי שנה מעניקה המכללה בטקס מכובד,
מלגות הצטיינות ותעודות הערכה לסטודנטים
בשנה ב’ על הישגיהם בשנת הלימודים הקודמת,
ולבוגרי המכינה הטכנולוגית ,הלומדים בשנה א’,
על הישגיהם בתקופת המכינה.

מלגות מקרנות וגורמים חיצוניים
משרד הדיקנאט מקיים קשר פעיל ורציף עם
קרנות ומפעלים ,המעניקים מלגות לסטודנטים
בעלי מאפיינים שונים .כל קרן קובעת לעצמה
את הקריטריונים ואת בחירת הזכאים למלגה.
» »משרד הביטחון  -הקרן להכוונת חיילים
משוחררים  -מימון והחזר שכר לימוד לחיילים
משוחררים .משרד הביטחון ,מסייע במימון
 90%משכר הלימוד לשנת לימודים ,הניתן
לסטודנטים שהינם חיילים משוחררים ,בכפוף
לעמידתם בתנאים הבאים:
•הוכרו ע"י משרד הביטחון כחיילים משוחררים
•החלו לימודים תוך חמש שנים מסיום שרות
חובה או שירות לאומי.
•לומדים בתקופת ההכשרה באחת משנות
הלימוד – מכינה טכנולוגית ,שנה א' –במגמות
שהמוסד קיבל הכרה לכך בשנת הלימודים,
שנה ב' – ע"פ הכללים המופרטים בשנתון
ובידיעון .כמו כן ,למימון זכאים סטודנטים
אשר למדו במהלך כל אותה שנת לימודים.
לפרטים המלאים ולפירוט הקריטריונים לזכאות יש
לעיין בשנתון /בידיעון של המכללה.

» »מלגת קרן  - B.E.T.Aקרן ללימודי טכנולוגיה
מצרפת המעניקה מלגות לסטודנטים
במכללה הטכנולוגית .הקריטריונים של
הקרן לקבלת המלגה הינם :לימודים
במגמות טכנולוגיות ,סטודנטים מצטיינים,
סטודנטים בעלי צורך כלכלי-נבחן על פי
מצב סוציואקונומי .מקבלי המלגה נדרשים
לבצע חונכות לסטודנט במכללה בהיקף של
 20שעות שנתיות ,דרך מרכז סיוע לסטודנט
בדיקנאט .סכום המלגה נקבע באופן פרטני
לכל סטודנט על פי שיקולי הקרן.
» »קרן הסיוע לסטודנטים מטעם משרד החינוך
 משרד החינוך מעמיד לרשות הסטודנטים,קרן להלוואות ומענקים .הקריטריונים הינם על
פי תנאי הקרן .טפסי בקשה ניתן למלא דרך
האינטרנט .פרטי הרשמה וקישור למילוי טפסי
המלגה יפורסמו בתחילת שנה על ידי דיקנאט
הסטודנטים.

» » WORLD ORTקדימה מדע – הינו ארגון
חינוך בינלאומי ,המקדם את החינוך המדעי-
טכנולוגי בפריפריה בישראל .החל משנת ,2014
מתקיים שיתוף פעולה בין המכללה לWorld-
 ORTקדימה מדע ,במסגרתו מעניק הארגון גם
מלגות מיוחדות לסטודנטים במכללה .הזכאות
למלגה תיקבע על פי תנאי הארגון.
» »מלגת "לגעת ברוח היהודית"  -התוכנית שייכת
לארגון ארצי "נפש יהודי" הפועל לחיזוק הזהות
היהודית בקרב סטודנטים ויצירת קשר וגשר בין
חילוניים ודתיים .התוכנית הינה תוכנית שנתית
בנושא יהדות ואקטואליה ,אשר בנויה ממפגשים
והרצאות .סטודנטים המשתתפים בתוכנית
יקבלו מלגה שנתית של עד כ . ₪ 4000-מקבלי
המלגה ,נדרשים להשתתף בתוכנית בהיקף
של כ 60-שעות בכל סמסטר ,ע"פ לוח זמנים
שיחולק בתחילת כל סמסטר בו יצוינו מועדי
המפגשים .ההרשמה למלגה מתבצעת באתר
התוכנית באינטרנט .הזכאות לקבלת המלגה
מותנית בראיון אישי ע"י נציגי התוכנית.
המלגה ניתנת בסוף כל סמסטר באופן יחסי להיקף
שעות הלימוד בתוכנית ,כפוף לתקנון.

» »מלגת סטארט-אפ באר-שבע  -מלגה
עירונית לתושבי באר-שבע ,המלגה מיועדת
לסטודנטים תושבי באר-שבע לפחות  5שנים.
הלומדים במוסדות המוכרים ע"י המל"ג
לתואר ראשון/הנדסאים ועוד .המלגה הינה על
סך  .₪1000הרשמה למלגה נפתחת בדרך
כלל לאחר פתיחת שנת הלימודים ,יש לעקוב
אחר הפרסומים באתר המכללה או באתר
העירייה  -בסטארטאפ.
» »מלגת  - IMPACTתוכנית אימפקט ,הינה
תוכנית מלגות מטעם האגודה למען החייל,
המיועדת לחיילים משוחררים מהמערך
הלוחם של צה"ל .ההרשמה הינה באתר
 ,IMPACTבחודשים מרץ עד יוני .פרטים
נוספים לגבי הרשמה וקריטריונים למלגה ,ניתן
לקבל באתר הארגון:
.www.fidf.org/impact
» »מלגת קרן גרוס  -הקרן להנצחה וקידום חיילים
משוחררים ,הקרן מעניקה מלגות לאוכלוסיות
יעד שהינן :חיילים בודדים ,תושבי פריפריה,

חרדים ,בני העדה האתיופית ,בני מיעוטים
ועולים .בקשה למלגה ,ניתן להגיש עד חמש
שנים מיום השחרור מצה"ל והנדסאים החל
משנה ב' ללימודיהם .מתן המלגה מותנה
בפעילות קהילתית בהיקף של  65שעות
שנתיות במקום המגורים .פרטים נוספים
ובדיקת קריטריונים למלגה ניתן למצוא באתר:
.http://gruss.org.il/scholarships
» »מלגת ענף הבנייה  -קרן מלגות ללימודים
ומחקר בענף הבנייה .הקרן מעניקה מלגות
המיועדות ללומדים במסלול הנדסאי בניין
ואדריכלות ועיצוב פנים .המלגה מיועדות
לסטודנטים עם קושי כלכלי אשר משקיעים
ומתמידים בלימודיהם .הזכאות למלגה נקבעת
על בסיס אישורים ועל פי שיקולי הקרן .טפסי
בקשה למלגה ניתן לקבל במשרד הדיקנאט.
» »מלגות לימודים לאוכלוסיות מיוחדות  -משרד
הכלכלה  -משרד הכלכלה ,מעניק מלגות
מימון שכר לימוד מלאות ,לאוכלוסיות מיוחדות
שהוגדרו על ידי משרד הכלכלה .אוכלוסיות
אלו כוללות ,סטודנטים מהמגזר החרדי
וסטודנטים מהמגזר הבדואי .סטודנטים
המעוניינים לבדוק את זכאותם ,נדרשים לבצע
זאת במהלך הרשמתם ללימודים .הזכאות
למלגה נקבעת על ידי משרד הכלכלה,
לאחר שהמכללה מגישה את כלל המסמכים
הנדרשים.
» »מלגת "חלמיש"  -הינה מלגת קיום המיועדת
לאוכלוסייה החרדית.
» »מלגת "כחול-לבן"  -ניתן להגיש דרך אגודת
הסטודנטים.
המומלצים למלגות המופרטות לעיל ,נבחרים
מכלל מבקשי המלגות במכללה ,כאשר
הקריטריונים הינם :תנאי הקרן ,מצב סוציו-
אקונומי והצלחה בלימודים.
מומלץ על כן להגיש ,מידי שנה ,בקשה למלגת
המכללה וכן להתעדכן באורח שוטף לגבי
מלגות( .פרסומים יהיו על גבי לוח המודעות של
הדיקנאט ובאתר המכללה).
מספר המלגות וגובהן מותנה במסגרת התקציבית.

סיור לימודי בחו"ל לסטודנטים מצטיינים

פר"ח  -פרויקט חונכות
תכנית חונכות פר”ח מופעלת ארצית ע”י מרכז
פר”ח במכון וייצמן ,רחובות .סטודנטים ,הלומדים
במכללה הטכנולוגית ,רשאים להצטרף לתוכנית
פר”ח ,המופעלת באמצעות משרדי פר"ח
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
הסטודנט מתחייב לחנוך ילד/ה ,הזקוקים
לסיוע לימודי ,אישי וחברתי .הפעילות נעשית
פעמיים בשבוע ,סה”כ  4שעות שבועיות ,כאשר
הסטודנטים מתוגמלים במלגה בגובה של
כ .₪ 5,200-הקשר בין החונך והחניך הינו קשר
מחייב ,לכן על הסטודנט החונך לבצע פעילות
זו בעקביות ובמסירות .ההרשמה מתבצעת על
ידי הסטודנט במהלך חודשי הקיץ באתר פר”ח
באינטרנט.www.perach.org.il :

מערך הלוואות – ע"י דחייה או פיצול תשלומי
שכר לימוד.
המכללה הטכנולוגית מעמידה קרן לדחייה
או פיצול שכר לימוד לסטודנטים המתקשים
בתשלום השוטף של שכר-הלימוד וזאת
ללא הצמדה וריבית .טפסי בקשה ניתן לקבל
בדיקנאט הסטודנטים ,ולהגיש לא יאוחר מ–10
בחודש שבו מתבצעת גביית שכר הלימוד.
מפעל נוסף לעידוד מצוינות ,המתקיים במכללה
הטכנולוגית ,הינו סיור לימודי .מזה מספר שנים
יוצאת משלחת סטודנטים מצטיינים ,בוגרי שנה
א’ לסיור לימודי במכללות ובמפעלים בגרמניה.
מימון הסיור מתחלק בין הסטודנטים ,הנהלת
המכללה והמארחים.
הסטודנטים נבחרים עפ”י המלצת ראשי המגמות.

לאחר אישור הבקשה ,על הסטודנט המבקש
להפקיד במדור חשבונות סטודנטים המחאות
נגדיות לתאריכים שיקבעו בוועדה ולפי סכום
ההלוואה ולהחזיר טופס זה בצרוף קבלה על
הפקדת ההמחאות ,להמשך טיפולו של דיקנאט
הסטודנטים .על-סמך פעולה זו ,לא ייגבה
התשלום השוטף באמצעות הוראת הקבע.
סטודנט שהמחאתו לא תכובד ע”י הבנק ,יועמד בפני
וועדת משמעת.

מרכז סיוע לימודי
מרכז סיוע לסטודנט
מרכז זה הוקם במטרה לתת סיוע לימודי
לסטודנטים הנתקלים בקשיים במהלך
לימודיהם .הסיוע ניתן ע”י מתגברים ,אשר
הינם סטודנטים מצטיינים בשנה גבוהה יותר.
סטודנטים הזקוקים לסיוע מוזמנים לפנות
למשרד הדיקנאט ולמלא “טופס בקשה לסיוע
לימודי” .שיבוץ המתגבר מתבצע במידת האפשר
באופן מיידי ולא יאוחר משבוע ימים ,זאת
בהתאם לזמינות המתגבר.
מותנה בגיוס וזמינות מתרגלים במגמות השונות.

פרויקט “דרך צלחה"
פרויקט זה יוצר קשר אישי בתיווך של משרד
הדיקנאט ,בין סטודנט שנה ב’ לסטודנט שנה
א’ .תפקידו של הסטודנט הוותיק ללוות את
הסטודנט החדש במהלך השנה הראשונה
ללימודיו ,להקל על קליטתו במכללה ,לסייע
לו מול מדורי המכללה ,המגמה ואף לסייע לו
בלימודים.

פרויקט זה הוקם במטרה ללוות סטודנטים
בשנה הראשונה ללימודים ,ולהקל על קליטתם
בתחילת לימודיהם ובמכללה.
הסטודנטים ,המעוניינים בפרויקט "דרך צלחה",
יפנו לדיקנאט הסטודנטים.
הסטודנטים נבחרים על פי קריטריונים של
דיקנאט הסטודנטים.

מרכז תמיכה בסטודנטים לקויי למידה
בדיקנאט הסטודנטים פועלת וועדה הדנה
בפניות הסטודנטים בעלי לקויות למידה .הוועדה
מחליטה על דרך הטיפול הטובה ביותר במהלך
לימודיו של הסטודנט ובתקופת המבחנים.
» »טיפול בהתאמות לליקוי למידה  -יש למלא
טופס בקשה להתאמות בצירוף איבחון
דידקטי בתוקף (ע”פ נוהלי מה”ט 7 :שנים באם
האבחון נעשה לאחר גיל  .)16האבחון חייב
להעשות ע”י גורם מוסמך :פסיכולוג חינוכי או
מאבחן דידקטי.

מועדי הגשה  -מועדי הגשת בקשה להתאמות
הינה בהתאם למועדי הבחינות ,כלומר:
סטודנט שניגש לבחינות במועד אביב
(פברואר-מרץ) ,עליו להגיש אבחונים עד
לתאריך  15/11בשנת הלימודים ,במשרד
הדיקנאט.
סטודנט שניגש לבחינות במועד קיץ (יולי),
עליו להגיש את האבחונים עד לתאריך 15/2
בשנת הלימודים.
סטודנט שהתחיל לימודיו במועד אביב ,עליו
להגיש את האבחונים עד לתאריך  15/3בשנת
הלימודים.
חשוב להדגיש כי סטודנט שיפנה ויגיש אבחונים
לאחר תאריכים אלו ,בקשתו לא תאושר ע"י מה"ט
ולא יוכל לקבל התאמות בבחינות החיצוניות.

לאחר דיון בפניות שיוגשו ע"פ המועדים
המצוינים ,הדיקנאט ידאג להודיע על החלטת
הועדה לסטודנט ולכל הגורמים הרלוונטיים,
לרבות מחלקת הבחינות במה”ט.
» »סיוע מגוון ללקויות למידה  -הסטודנטים יקבלו
במהלך לימודיהם סיוע מגוון הכולל :הארכת
זמן ,תגבורים ,סדנאות בנושא אסטרטגיות
למידה ,ייעוץ וליווי ע”י יועץ חינוכי.
» »הפנייה לאבחון דידקטי – סטודנטים הזקוקים
לאבחון דידקטי על מנת לקבל התאמות ,יפנו
לדיקנאט הסטודנטים ,ויופנו למאבחנים אשר
עובדים עם המכללה ויזכו להנחה משמעותית
בגובה התשלום לאבחון.

» »סיוע לבעלי לקות רפואית – סטודנט המבקש
התאמות בלימודים עקב לקות רפואית,
ימלא טופס בקשה להתאמות עד  3שבועות
מתחילת כל סמסטר ויצרף אישור רפואי
עדכני מרופא מומחה המפרט את ההמלצות
להתאמות המבוקשות .ההתאמות ייבחנו
ויאושרו ע”פ החלטת הועדה .ההחלטה תימסר
לסטודנט.
» »סיוע לעולים חדשים – עולים חדשים,
הממומנים ע”י מינהל הסטודנטים ,זכאים
לקבל שעורי עזר במימון מינהל הסטודנטים.
בנוסף מגיע נציג מינהל הסטודנטים המלווה
את העולים החדשים ומסייע בידם בכל
הקשור ללימודיהם במכללה .סטודנטים
עולים חדשים זכאים לתוספת זמן בבחינות
(ע”פ נוהלי מה”ט).
» »סיוע למגזר הבדואי  -מתן סיוע בהתאם
לצרכים שעולים ,בעזרת גופים ותורמים
רלוונטיים לכל שנת לימודים.
» »ייעוץ חינוכי  -במסגרת הדיקנאט ,פועל
שרות ייעוץ חינוכי לסטודנטים .זאת ,במטרה
להפנות לאבחון דידקטי/אחר ,עבור תלמידים
שזקוקים להקלות או להתאמות בלימודיהם.
» »תיאום שירותי רווחה לסטודנט  -ליווי וטיפול
בסטודנטים במהלך שנת הלימודים הראשונה.
זאת ,על מנת להגביר ולחזק את המוכנות
ללימודים ע"י התערבות פרטנית או קבוצתית.
במסגרת הליווי בשנה א' יינתנו כלים ומגוון
פתרונות לצרכים או לקשיים שעולים במהלך
שנת הלימודים.

סיוע כללי לסטודנט
סיוע בעניינים אקדמיים ומנהליים

בהשלמת חומר לימודים ,שיעורי עזר ,תלושי
צילום ועוד .כמו כן יינתנו להם הקלות והתאמות
על פי הכללים בתקנון מה"ט .פירוט בנושא ניתן
לקבל אצל רכזת ההתאמות בדיקנאט.

סטודנטים ,אשר נתקלים בבעיות פרטניות,
בנושאים שונים מול גורמי המכללה השונים:
מגמות ,מדורים ,יכולים לפנות בכתב לדיקאנית
הסטודנטים ואנו נעשה ככל יכולתנו לסייע
בתיווך וגישור בין הצדדים .חשוב להדגיש כי
דיקאנט הסטודנטים מטפל בפניות סטודנטים
אישיות .במידה וישנן סוגיות קבוצתיות,
שרלוונטיות לכלל הכיתה/מגמה יש לפנות
לממונה אקדמי בסוגיות אלו.

יינתנו הקלות והתאמות בהתאם לנהלים
ולכללים על פי תקנון זכויות הסטודנט במכללות
מה"ט .פירוט בנושא ניתן לקבל אצל רכזת
ההתאמות בדיקנאט.

סיוע לסטודנטים המשרתים במילואים

מניעה וטיפול בהטרדה מינית

סטודנטים המשרתים במילואים מחויבים
בתחילת כל שנת לימודים להעביר ליחידותיהם
אישור רשמי המעיד על היותם סטודנטים.

במכללה הטכנולוגית קיימת ועדה לטיפול
ומניעת הטרדה מינית .חברי הועדה ונציב

על-פי תקנות צה”ל משכי השירות המותרים
לסטודנטים הם:
» »סטודנטים הלומדים במכינות טכנולוגיות -
 12ימים בשנה אקדמית.
» »סטודנטים בשאר המגמות  21 -ימים בשנה
אקדמית.
שנה אקדמית נחשבת מה 1-לאוקטובר עד
ל 31-ביולי ,כאשר במהלך הפגרה ניתן לקרוא
לסטודנט להשלמת התקופה עד למכסת
השמ”פ המותרת ,אלא אם הציג הסטודנט
אישור לימודים בסמסטר קיץ.
על הסטודנטים המעוניינים בדחייה או בקיצור
השירות לפנות ליועץ החינוכי בדיקנאט
הסטודנטים למילוי טופס מתאים.
הפניה חייבת להיות אישית תוך שבוע ימים
מיום קבלת הצו ולא יאוחר מ  45 -יום לפני
ההתייצבות למילואים .הבקשות יועברו לדיון
בוולת”מ.
לסטודנטים שמשרתים במילואים בתקופת
הלימודים והבחינות ,יוענקו זכויות הקשורות
לבחינות ,עבודות ותרגילים ,מעבדות ,עזרה

סיוע לסטודנטיות בהריון ובשמירת הריון/
חופשת לידה

נציבת קבילות הסטודנטים:
גב' לירון זינו דיקאנית הסטודנטים
ס .נציבת קבילות סטודנטים:
גב' יפית בן חי-חדד ,מתאמת שירותי רווחה
ניתן לפנות לקבלת סיוע אישי וחוות דעת
מקצועית בנושא זה ,תוך שמירה על דיסקרטיות.
ניתן לעיין ולקבל צילום של החוק למניעת
הטרדה מינית ,התשנ”ח  1998ובתקנות למניעת
הטרדה מינית בדיקנאט הסטודנטים ו/או
באגודת הסטודנטים.

אגודת הסטודנטים
במכללה פועלת אגודת הסטודנטים ,הנבחרת
מידי שנה ע”י הסטודנטים ופועלת לרווחת
הסטודנטים .האגודה מקיימת קשר עם הנהלת
המכללה ,דיקנאט הסטודנטים ועם ארגוני
הסטודנטים במוסדות המקבילים.

צוות הדיקאנט
גב' לירון זינו  -דיקאנית הסטודנטים
liron@tcb.ac.il ,08-6462215
גב' סווטה רבינוביץ  -מתאמת פעילות מרכז סיוע לסטודנט
sveta@tcb.ac.il ,08-6462233
גב' יפית בן חי–חדד – מתאמת שירותי רווחה
yafith@tcb.ac.il ,08-6462280
מר דן ספיר  -יועץ חינוכי
dans@tcb.ac.il ,08-6462587
משרד דיקנאט פקס086462513 :

שעות קבלת סטודנטים
			
בוקר:
		
ימים א' ,ב' ,ג' ,ה'
בין השעות 9:00-12:00

ערב:
ימים א' ,ב' ,ג' ,ד'
בין השעות 17:00-19:00

דיקאנית הסטודנטים תקיים שעות קבלה ביום ובערב,
בתיאום מראש.
משרדינו ממוקם בבניין  ,Dחדרים  ,14-15קומה א'.

הודעות ופרסומים
מומלץ לעקוב אחר הודעות ופרסומים:
» »בלוח מודעות של הדיקנאט
» »באתר המכללה www.tcb.ac.il :בעמוד הדיקנאט
» »בדף הפייסבוק של המכללה
ניתן להשתמש בתיבה לפניות אישיות ,הממוקמת בסמוך
לדלת משרד הדיקנאט.

