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סטודנטים יקרים, 

תקופה חדשה ומאתגרת ניצבת בפניכם - רכישת השכלה גבוהה ובניית מסלול קריירה לחייכם המקצועיים. 

בחירת תכנית הלימודים הינה בין ההחלטות המשמעותיות שלקחתם על עצמכם. אנו פה בדקנט הסטודנטים, 

כבוגרי  ובהמשך  הדיפלומה  וקבלת  הלימודים  לסיום  ועד  למכללה  מהקליטה  וללוות,  לתמוך  לסייע,  במטרה 

המכללה.

דקנט הסטודנטים הינה הרשות המרכזית במכללה הפועלת לרווחת הסטודנטים ומטפלת בבעיותיהם החברתיות, 

האישיות, האקדמיות והכלכליות, תוך קיום קשר הדוק עם הגופים האקדמיים והמנהליים של המכללה, ייצוג 

מול גורמי חוץ וקשר עם אגודת הסטודנטים.     

ביחידות הדקנט תמצאו צוות מיומן ואווירה נעימה ותומכת. דלתנו תמיד פתוחה בפניכם.      

התחלה חדשה, סביבה לא מוכרת, מעוררים שאלות ותהיות. על מנת להקל על תחילת הלימודים, ריכזנו עבורכם 

בחוברת זו, בחלקה הראשון, מידע ראשוני שייסע לכם בצעדיכם הראשונים במכללה ובחלקה השני, טיפים ללמידה 

יעילה ונכונה באקדמיה.

בשמי ובשם כל צוות הדקנט, אנו מאחלים לכם הסטודנטים, חוויה סטודנטיאלית מעשירה, שנת לימודים פורייה, 

הנאה לאורך כל תקופת הלימודים והצלחה רבה במשימותיכם. 

 

עלו והצליחו! 

בברכה,
ד"ר אורנה מילר

מ"מ דקנית הסטודנטים

* החוברת נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדת לסטודנטים וסטודנטיות כאחד.
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התמצאות בקמפוס

A1-A7  מעונות סטודנטיםבניינים
A2 הנהלת המעונות- בניין

B דקנט הסטודנטיםבניין

D1 ,D המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיהבניין
המחלקה להנדסת מכונות

המחלקה להוראה ולימודיים כלליים
*D1 - 299 כיתת לימוד

EF ספריה בניין
חנות מכלול

קפה חלבי “גרג”
מזנון בשרי “גרג”

המרכז לקידום ההוראה והלמידה
משרדי אגודת הסטודנטים

המכינה הקדם אקדמית
אודיטוריום
VIP חדר

כיתות לימוד: 505, 506
מעבדה לשונית 507

EM המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקהבניין
המחלקה למתמטיקה

כיתות לימוד )קומה 1-( 102-103, )קומה 0( 202-204, )קומה 1( 302-303
חדר מורים 429

חוות מחשבים 307

L כיתות לימוד 701-710בניין

M מדור שכר לימודבניין
מזכירות אקדמית

מחלקת טכנולוגית מידע
המחלקה לאנגלית

המחלקה להנדסת תעשייה וניהול
המחלקה להנדסת תוכנה והנדסת מערכות מידע

לשכת נשיא המכללה
לשכת המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים

לשכת מנכ”ל המכללה
אודיטוריום 112

כיתות לימוד: )קומה 2( 201-203, 209-210, 218-222 
                            )קומה 3( 301-303, 308-310, 317-321 

חדר מורים 320
חוות מחשבים 103 

P המחלקה לפיזיקה והנדסה אופטיתבנין
כיתות לימוד: 401-402, 407, 409, 413-414

מעבדות פיזיקה: 417-418, 420
מעבדות אופטיקה: 411-412                  )*( ייתכנו שינויים במהלך השנה

 

)*( ייתכנו 
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מפת המכללה האקדמית להנדסה
אורט בראודה

מעונות הסטודנטים

דקנט הסטודנטים
בית כנסת

מועדון הסטודנטים
פאב פקטור +

הנדסת ביוטכנולוגיה
הנדסת מכונות

הוראה ולימודים כלליים 

אגודת הסטודנטים
מכינה קדם אקדמית

ספרייה
אודיטוריום

מכלול
קפה ”גרג“

המרכז לקידום ההוראה והלמידה

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
מתמטיקה

הנדסת תעשייה וניהול
הנדסת תוכנה והנדסת מערכות מידע

היחידה לאנגלית
מדור שכר לימוד

מזכירות אקדמית
מחלקת טכנולוגיות מידע

כספומט

פיזיקה והנדסה אופטית

קפיטריה

תחנת אוטובוס

אמפי

A1

D

M

M

PL

EM

EM

EF

EF

P

B

B

A

D

A2

A3

שער כניסה ראשי

שער חירום ביטחון

A6

A5

חניון ראשי

שער להולכי רגל

ניון ח’
ח

חניון ו’

חניון ג’ סגל

חניון ג’ סגל

חניון ז’

ניון ט’
ח

 ד’
ניון

ח

ב’
ון 

חני
חניון ה’

ן י’
חניו

גל
’ ס

 יא
ניון

ח

חניון סגל
חניון סגל

חניון סגל

אולם ספורט
וחדר כושר

A7

חניון א’ סגל
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שירותים בקמפוס

בתוך הקמפוס - לבעלי תווית חנייה )**(חניה

מחוץ לקמפוס - מגרש חיצוני

קפה גרג בבניין EFקפיטריה חלבית

M בניין ,D עגלות קפה גרג בבניין

גרג בבניין EFמזנון בשרי

בניין EFחנות ספרים ומכשירי כתיבה- “מכלול”

בניין Mכספומט

ליד בניין Bבית כנסת

בסמוך לאולם הספורטחדר כושר

בניין Mמחסן צילום לרכישת חוברות לימוד

אב בית בכל בנייןאבידות

בניין D*מחסן טכני

ליד בניין Bמועדון סטודנטים ופאב פקטור +

מועדון סטודנטים, בניין M, בניין L, בניין D, בניין P , בניין EMקפה אגודה

)*( ייתכנו שינויים במהלך השנה

)**( בקשה לקבלת אישור כניסה עם רכב ניתן יהיה להזמין דרך תחנת מידע לסטודנט. תשלח הודעה בנפרד על מועד פתיחת 
ההגשות.
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שירותים מקוונים

אתר אינטרנט של המכללה -

דף פייסבוק: "המכללה האקדמית אורט בראודה"

ORT Braude Channel :YouTube ערוץ

באתר האינטרנט של המכללה יש מידע רב ושימושי עבורכם הסטודנטים. באתר מידע על המחלקות האקדמיות והיחידות 
המנהלתיות. בסרגל העליון לשונית סטודנטים. כמו-כן קישורים לתחנת מידע לסטודנט, ספרייה, מזכירות אקדמית, תקנון 

שכר לימוד, אתרים מלווי קורסים )moodle(, דקנט הסטודנטים, טפסים, אגודת הסטודנטים, מעונות, תוכנות ועוד.

https://info.braude.ac.il – תחנת מידע לסטודנט

בתחנת המידע תמצאו שירותים רבים וביניהם הודעות. הודעות אישיות והודעות עדכון לגבי שינויים במערכת מועברות 
לסטודנטים במהלך השנה האקדמית באמצעות תחנת מידע ו/או דוא"ל. 

על מנת להיות מעודכנים יש לבצע שני דברים:

יש להקפיד לעדכן בתחנת המידע לגבי כל שינוי של פרטים אישיים )כללי << עדכון פרטים(.

יש לאשר למוסד לשלוח לכם הודעות דוא"ל )כללי << הגדרות אישיות(.

לחיוב חשבון חתום ע”י  לימוד( של טופס הרשאה  )למדור שכר  וכן במסירה  ההרשמה לקורסים מותנית בתשלום המקדמה 
הבנק, גם אם בכוונתכם לשלם באמצעות תשלום אחר כולל תשלום מראש.

שירותים הקיימים בתחנת המידע:

· סיסמה: שינוי/עדכון סיסמה	

· הודעות בתחנת מידע	

· מערכת שעות: לוח מערכת שעות שבועית, יומן אישי – מערכת שעות תאריכית	

· לוח בחינות	

· כרטסת כספית	

· תשלום באמצעות כרטיס אשראי	

· פנייה דרך תחנת מידע למחלקות האקדמיות וליחידות המנהלתיות	

· רישום למועד ב'	

· בקשות למועד מיוחד	

· ציונים וערעורים	

· הזמנת אישורים שונים	

http://moodle.braude.ac.il - )moodle( אתרים מלווי קורסים

· שם משתמש וסיסמת כניסה בפעם הראשונה:  מספר הזהות. לאחר הכניסה הראשונה יש לבחור סיסמה אישית. 	

· סרטונים, 	 מאמרים,  מצגות,  ופתרונות,  מבחנים  כגון:  לימוד  חומרי  למידה,  הנחיות  קורס?  באתר  למצוא  יכולים  מה 
קבוצות דיון, מטלות מקוונות. 

www.braude.ac.il
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 )WIFI( רשת אלחוטית
לסטודנטים

braude-edu
פרטי כניסה זהה לתחנת 

מידע לסטודנט

http://www.braude.ac.il
https://www.facebook.com/OrtBraude/?fref=ts
https://www.facebook.com/OrtBraude/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/OrtBraude1
https://www.youtube.com/user/OrtBraude1
https://info.braude.ac.il
https://info.braude.ac.il
https://info.braude.ac.il
http://moodle.braude.ac.il
http://moodle.braude.ac.il
http://moodle.braude.ac.il
http://www.braude.ac.il


מרכז 
לפיתוח 
קריירה

מדור 
לקידום 
הסטודנט

)מ.ל.ה(

טיפול 
פסיכולוגי

סיוע 
למשרתים 
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תרבות 
וקשרי 
קהילה

מעורבות  
חברתית

מלגות
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דקנט הסטודנטים

www.braude.ac.il/dean :אתר אינטרנט

דף פייסבוק: "דקנט הסטודנטים אורט בראודה"

סיוע למשרתים במילואים

ם?  י א ו ל י ם מ תי ו ר י ש תם מ ר ז אה? ח י ר ו ק תם צ ל ב י ק
כן,  דקנט הסטודנטים מטפל בהגשת בקשות לולת”ם לביטול או דחייה של שירות מילואים במהלך הלימודים. כמו 
Netstick לתקופת המילואים, מועדי בחינה מיוחדים, שיעורי עזר, צילומים,  ניתנת עזרה נוספת באמצעות השאלת 

הארכת זמן בבחינות, נקודות זכות אקדמיות, קורס חוזר, ניקוד לזכאות למלגות ולמעונות.

        קישור לנוהל משרתים במילואים

המדור לקידום הסטודנט

ט  דנ ו ט ס ל ע  ו י ס ת  ו י נ כ ת? ת י נ פ ו ג ת  ו ל ב ג ו מ דה/ י מ ל ת  ו י ו ק ל קב  ת ע ו ם? התאמ י י ש י ם א י י ם? קש י י ד ו מ י ל ם  י י קש
? י ב ר ר הע ז ג המ מ

המדור לקידום הסטודנט הוקם על מנת לתמוך בסטודנטים הלומדים במכללה ולאפשר להם למצות את יכולותיהם 
באופן מיטבי, תוך שמירה על רווחתם הנפשית. המדור מסייע לסטודנטים בהתמודדות עם קשיים לימודיים, רגשיים 

משפחתיים או חברתיים. הצוות מורכב מאנשי מקצוע מתחומי הייעוץ החינוכי, עבודה סוציאלית, לקויות למידה 
ופסיכולוגיה. בנוסף מטפל המדור בסטודנטים עם מגבלות פיזיות ומוטוריות/רפואיות, וכן בסטודנטים עם לקות 

חושית. כמו כן, מסייע המדור לסטודנטים המוכרים על ידי המוסד לביטוח לאומי ומקבלים תכנית שיקום.

השיחות במדור הינן דיסקרטיות כמתחייב מסוג זה של שירות. העברת מידע תעשה בהתאם לצורך ורק באישור 
הסטודנט בכתב וחתימה על ויתור סודיות.

mayag@braude.ac.il ראשת המדור לקידום הסטודנט- גב’ מיה גזית. טלפון: 04-9901909. מייל: 
neil@braude.ac.il מזכירת המדור לקידום הסטודנט- גב’ ניל אביב. טלפון: 04-9901913. מייל: 

המדור מורכב משלוש יחידות:

שירותי הייעוץ לסטודנט – . 1

שרותי הייעוץ בדקנט נועדו לתמוך בסטודנטים בתקופת לימודיהם. לסייע להם לזהות את הקשיים המשפיעים על 
הלמידה אם בשל מיומנויות למידה לקויים ואם בשל מצוקות רגשיות המשפיעות עליהם בתקופה זו. 

http://www.braude.ac.il/dean
https://www.facebook.com/dikanat.braude/
https://www.facebook.com/dikanat.braude
https://www.facebook.com/dikanat.braude
http://www.braude.ac.il/files/students/dikanat/Miluim/Milueim2018B.pdf
http://www.braude.ac.il/files/students/dikanat/Miluim/Milueim2018B.pdf
mailto:mayag@braude.ac.il
mailto:neil@braude.ac.il


ההיכרות של היועצים עם צרכי הסטודנטים מחד ודרישות המכללה מאידך מאפשרת בניית תכנית התערבות 
הכוללת ייעוץ אישי למתן כלים להתמודדות יעילה יותר עם הקשיים, תמיכה רגשית, סדנאות, סיוע לימודי והכוונה 

לכל סיוע נוסף במכללה ומחוץ לה, בהתאם לצורך.

הייעוץ ניתן באופן פרטני או  בסדנאות ממוקדות )התמודדות עם מצבי לחץ וחרדת בחינות, חרדת קהל, חרדה 
חברתית ויחסים בין אישיים( ועוד. 

        קישור לשאלון פניה למדור לקידום הסטודנט )יש למלא את השאלון במלואו ולקבוע פגישה(.

שירותי הייעוץ מיועדים לסטודנטים מכל השנים על פי החלוקה הבאה:

מייל טלפון אוכלוסיית היעד יועצים

daud13@braude.ac.il 04-9086497 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ד”ר דאוד דאוד 

abeerk@braude.ac.il 04-9086496 הנדסת תכנה

הנדסת מערכות מידע

הנדסת תעשייה וניהול

גב’ עביר קזל 

ravitm@braude.ac.il 04-9086497 הנדסת ביוטכנולוגיה

הנדסת מכונות

גב’ רווית מיטב

marwa@braude.ac.il 04-9901878 מתמטיקה שימושית

הנדסה אופטית

גב’ מרווה עבד 

מרכז התמיכה לסטודנטים עם צרכים ייחודיים. 2

ייעוץ ראשוני, הפניה לאבחון במכוני  המרכז מעניק סיוע לסטודנטים עם לקויות למידה/הפרעות קשב. הסיוע כולל 
אבחון המוכרים ע”י המכללה, יישום המלצות האבחון, ובנית תכנית אישית, מתן ייעוץ אישי וחונכות אקדמית.

הסיוע נועד להקנות שוויון הזדמנויות אקדמי ולאפשר למצות את הפוטנציאל האישי, תוך שמירה על רמה נאותה של 
הכשרה אקדמית ומקצועית.

סטודנטים המבקשים התאמות בבחינות צריכים לפנות למדור לקידום הסטודנט מיד עם הודעת הקבלה ללימודים 
ועד שבועיים לאחר תחילת כל סמסטר. המדור לא יוכל לטפל בבקשות אשר תוגשנה לאחר מועד זה!

neil@braude.ac.il :לתיאום פגישה – יש לפנות למזכירת המדור לקידום הסטודנט, בטלפון: 04-9901913, מייל

מייל טלפון יועצות ללקויות למידה

 yael.abramovich@braude.ac.il       04-9086485 גב’ יעל אברמוביץ

shiranel@braude.ac.il 04-9086485 גב׳ שירן אלבז

miriamsh@braude.ac.il 04-9086485 גב׳ מרים שחאדה חאג’  

התאמות בבחינות - התאמות בבחינות יינתנו לסטודנטים עפ”י הקריטריונים הבאים:

סטודנטים עם  לקויות למידה/הפרעת קשב. 1

סטודנט המבקש התאמות בבחינות בגין לקויות למידה/הפרעות קשב, ימסור את המסמכים הדרושים למזכירת 
המדור לקידום הסטודנט, במקרים הבאים:

א. סטודנט אשר קיבל אישור להתאמות בבחינה הפסיכומטרית מטעם המרכז הארצי לבחינות והערכה –   
יש  למסור אישור זה ביחד עם אבחונים קודמים שקיימים  ושאלון אבחנה ראשונית. הסטודנט יזומן   

לפגישה עם יועצת לקויות למידה לקביעת ההתאמות לבחינות ובניית תוכנית ליווי ותמיכה.  

ב. סטודנט אשר אובחן כבעל לקות למידה ו/או הפרעת קשב בהתבסס על אבחון מת”ל – יש למסור את    
יזומן לפגישה עם יועצת לקויות למידה שאלון אבחנה ראשונית. הסטודנט   אבחון מת”ל ביחד עם    

לקביעת ההתאמות לבחינות ובניית תוכנית ליווי ותמיכה.  
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ג. סטודנט שביצע בעבר אבחון )שאינו אבחון מת”ל( יידרש להביא אבחון ממכון המאושר ע”י המכללה 
)מידע על מכוני האבחון המומלצים ניתן לקבל במזכירות המדור(. אנו ממליצים לקבוע פגישה עם יועצת 

לקויות למידה )דרך מזכירת המדור לקידום הסטודנט( לשיחת ייעוץ מקדימה. 

  סטודנט אשר לא אובחן בעבר ומעוניין לפנות לאבחון לקות למידה ו/או הפרעת קשב, ייפנה תחילה ליועץ 
המחלקה בדקנט )ראה שרותי הייעוץ לסטודנט – סעיף 1 – עמוד 8( ביחד עם שאלון פניה למדור לקידום הסטודנט. 

זכותו של כל סטודנט לפנות לאבחון אולם בשל העלויות הגבוהות, אנו ממליצים לכם להתלבט אתנו לגבי הצורך 
באבחון. 

לידיעתכם, למכללה נתונה הזכות לקבוע את ההתאמות על פי שיקוליה ומדיניותה ואינה מתחייבת לקבל את 
 ההמלצות המפורטות באבחון.

 ההחלטה הסופית בדבר מתן התאמות שמורה לוועדת התאמות הפועלת בדקנט.

אבחון TOVA או MOXO ואבחנה מנוירולוג, אינם אישורים שקבילים במכללה לצורך קביעת התאמות בבחינות. 

אנו ממליצים לכם להקדים ולפנות למדור לקידום הסטודנט מיד עם קבלת הודעת הקבלה ללימודים ועוד לפני 
תחילת הסמסטר על מנת להשלים את הבירור לקביעת ההתאמות עוד לפני מועדי המבחנים. 

קישור לשאלון אבחנה ראשונית )יש למלא את השאלון במלואו )פרט לסיכום( ולקבוע פגישה דרך תחנת המידע לסטודנט 
-< המדור לקידום הסטודנט(

סטודנטים עם  מגבלות פיזיות ומוטוריות / רפואיות /מחלות כרוניות/ בעיות נפשיות. 2

סטודנטים המבקשים התאמות בבחינות בגין המגבלות לעיל מתבקשים להגיש לרכזת הנגישות את טופס בקשה לוועדה רפואית 
בצירוף אישור מרופא מומחה בלבד, עבור הוועדה הרפואית )עד שבועיים לאחר תחילת כל סמסטר(.

מייל טלפון רכזת נגישות

ornitbz@braude.ac.il 04-9901701 גב׳ אורנית בר-זית

קישור לטופס בקשה להתאמות בבחינות עקב מגבלה רפואית

סיוע וייעוץ לסטודנטים מהחברה הערבית . 3

המדור לקידום הסטודנט תומך בסטודנטים מהחברה הערבית לצורך קידום תחושת הקשר והשייכות בקמפוס 
והאפשרות למימוש הפוטנציאל הלימודי, צמצום נשירה והעלאת ההישגים האקדמיים. השירות כולל ייעוץ בשפה 

הערבית במגוון נושאים: ייעוץ אישי/רגשי, ייעוץ לליקויי למידה, ייעוץ קריירה. השירותים המוצעים:

חונכות חברתית לסטודנטים בסמסטר הראשון ללימודים: על ידי חונכים דוברי השפה הערבית, סטודנטים משנים 
ודרכי למידה, הסתגלות חברתית, עזרה  ויסייעו בנושאים כמו: בניית תכנית לימודים, ארגון זמן  מתקדמות, שיתמכו 

בשפה עברית.

שיעורי עזר לסטודנטים שנים א’ ו-ב’

עם  קטנות  בקבוצות  מתקיימות  הסדנאות  ו-ב’.  א’  בשנים  הבסיסיים  החובה  במקצועות  תגבור  לימודיות:  סדנאות 
חונכים דוברי השפה הערבית, בהן מתאפשר לסטודנטים להשתתף ולהשמיע את תגובותיהם או שאלותיהם. 

“צעד לפני כולם”: התכנית נפתחת כשלושה שבועות לפני פתיחת כל סמסטר ומטרתה לעזור לסטודנטים מהחברה 
הערבית המתקבלים הן במישור החברתי-הסתגלותי והן במישור הלימודי.

הארכת זמן בבחינות לסטודנטים מהחברה הערבית: זכאות להארכת זמן בבחינות בשנת הלימודים הראשונה בלבד 
וזה בתנאי שנרשמו לקורס אוריינות בעברית )בהיקף של 3 ש”ש(   ,90 - יע”ל הוא 119  למתקבלים שציונם בבחינת 
בסמסטר  שנית  אליו  להירשם  זכאי  יהיה  הראשון,  בסמסטר  בקורס  שייכשל  סטודנט  ללימודים.  הראשון  בסמסטר 

העוקב. סטודנט שלא יעבור את הקורס בתוך השנה הראשונה, לא יוכל להמשיך את לימודיו במכללה

קישור למלגות ייעודיות לסטודנטים מהחברה הערבית    
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מלגות

ד? ו מ י ל ר ה כ ם את ש ל צד נש י כ ו
מדור מלגות בדקנט מסייע לסטודנטים במימון שכר הלימוד באמצעות: מלגת סיוע, מלגות אגודת הסטודנטים, מלגת 

מעורבות חברתית, מלגה מקרן חיצונית או מלגה משותפת של המכללה עם קרן חיצונית. 

מלגות סיוע של המכללה מיועדת לעזרה במימון שכר לימוד על בסיס קריטריונים סוציו-אקונומיים הנקבעים על ידי 
ועדת מלגות של המכללה. 

מלגת אגודת הסטודנטים מוענקת על סמך נתוני הסטודנט, כגון: מצב משפחתי, עבודה, שירות צבאי/מילואים, 
פעילות חברתית, מגורים.

סטודנטים חדשים המתקבלים למכללה יכולים להגיש בקשה למלגת סיוע או מלגת אגודה, עד שבועיים לאחר 
פתיחת הסמסטר ובתנאי שאינם זכאים ל”מלגת פריפריה” של משרד הביטחון  )הרחבה על מלגה זו במדור שכר 

לימוד(. הגשת הבקשה למלגה תתבצע דרך תחנת המידע בצירוף כל המסמכים הדרושים. קבלת המלגה מותנית 
בפעילות חברתית.

        פרטים על מגוון המלגות

מלגות ייעודיות לזכאים )אין צורך בהרשמה(

 מלגת הצטיינות בפסיכומטרי – ניתנת למתקבלים למכללה על בסיס הצטיינות בבחינה הפסיכומטרית. 

מלגת עידוד נשים - מלגה המוענקת לסטודנטיות במחלקות להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, להנדסת מכונות 
 בתנאי מעמד אקדמי תקין בסוף סמסטר ראשון ללימודים.

מענקי סיוע מיוחד - ניתנים על פי קריטריונים של מצב כלכלי מיוחד. הפניה תיעשה ישירות למזכירת דקנט 
 הסטודנטים.

הסדרי מימון

ל? " כ ם ש ו ל ה או תש י י ח ך מ ר ו צ ן ל ו מ י ל מ ו ל ס מ ם ל י ק ו ק אם ז ו
המכללה בשיתוף עם קרן שכ”ל )שקט כלכלי לסטודנט( מציעים מגוון מסלולי מימון לתשלום שכר הלימוד השנתי 

או מחייה ע”י מתן הלוואות בפריסת תשלומים ארוכת טווח או אפשרות לתשלום שכר הלימוד עד לאחר קבלת 
התואר. כל סטודנט זכאי לקבל את הסדר המימון. כמו-כן, ישנה אפשרות לסבסוד הריבית על ידי המכללה על בסיס 

 קריטריונים סוציו-אקונומיים. 

service@sachal.co.il :או במייל www.sachal.co.il/braude להגשת בקשה יש להיכנס לאתר 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד קרן שכ”ל 03-9635856.
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המרכז לפיתוח קריירה

דף פייסבוק: "המרכז לפיתוח קריירה - אורט בראודה"

קה? ו ס ק התע ו ש ה ל נ ת? הכ י ד ו מ י ל ת- תי ק ו ס נה תע ו ו הכ ל ל קב תן ל י ן נ כ י ה ו

המרכז לפיתוח קריירה נותן שירותים ותמיכה בתחום התעסוקתי, לסטודנטים בשלבים השונים של לימודיהם, כגון:

· ייעוץ קריירה אישי - תכנון וניהול קריירה	

· הרצאות בנושאי עולם העבודה והשתלבות בו	

· סדנאות קריירה - כתיבת קורות חיים, הכנה לראיונות עבודה, הכנה למרכזי הערכה, חיפוש עבודה ברשת, 	
גיבוש זהות תעסוקתית ובניית תכנית קריירה

· אתר משרות מעודכן 	

· ימי זרקור	

· ירידי תעסוקה	

טיפול פסיכולוגי

ה? ל ל כ מ י ב ג ו ל ו כ י ס ל פ ו פ י ל ט קב תן ל י האם נ
תקופת הלימודים האקדמיים מהווה תקופה משמעותית בחייו של הסטודנט. לצד היותה תקופה מרגשת של צמיחה 
והתפתחות, לעיתים היא מלווה גם בקשיים מסוגים שונים המשפיעים על איכות חייו של הסטודנט, תחושת הרווחה 

האישית וההישגים הלימודיים. הטיפול הפסיכולוגי נועד בכדי לתת מענה לסטודנטים החווים מצוקה רגשית על רקע 
לימודי, אישי, משפחתי או אחר. הטיפול הינו מסובסד ומתקיים בשולי המכללה על מנת לאפשר פרטיות. במידת 

הצורך, יופנה הסטודנט לגורמי טיפול מחוץ למכללה.

מעורבות חברתית

ת? תי ר ב ת ח ו ב ר ו ע ך מ י דר ו נ י ל ש ל ו ח ן ל י י נ ו ע מ
חברתית  בעשייה  להשתלב  ניתן  ובגליל.  בכרמיאל  הקהילה  לרווחת  שונות  קהילות  עם  בשיתוף  פעילויות  של  מגוון 
ניתנת עזרה בשיבוץ לפעילויות כתנאי לקבלת  ולמלגת הצטיינות בלימודים,  בתמורה למלגה. לזכאים למלגת סיוע 

המלגה. השיבוץ לפעילות נעשה בהתאמה אישית תוך התחשבות במקום המגורים. 
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אירועי תרבות
נישת תרבות יום ג’- הפסקת לימודים 12:50 – 14:40

מגוון אירועי תרבות לטובת הסטודנטים הלומדים במכללה.

אגודת הסטודנטים

www.obu.co.il :אתר אינטרנט

דף פייסבוק: “אגודת הסטודנטים אורט בראודה”

WhatsApp אגודה: 050-2594516
Aguda_braude :אינסטגרם

בפני  אותם  ומייצגת  והתרבותיים,  לרווחת הסטודנטים בתחומים האקדמיים, החברתיים  פועלת  אגודת הסטודנטים 
מוסדות המכללה וגורמים אחרים. החֵברּות באגודה היא בגדר רשות. 

כרטיס סטודנט לסטודנטים חדשים: יש להיכנס לאתר האגודה בכתובת www.obu.co.il ולמלא אחר ההוראות. 
 למתחילים בסמסטר א’, איסוף בשבוע החלוקה המרוכז. למתחילים בסמסטר ב’, איסוף ממשרדי האגודה

)מאחורי בניין EF, סמוך לרחבת גרג(.
מדור אקדמי – המדור אמון על מענה לבעיות אקדמיות של הסטודנטים בנושאים שונים ומהווה כלי ליצירת קשר עם 

סגל ההוראה במכללה, בכל שלב של הלימודים ובכל נושא אקדמי.
בקמפוס  החוויה הסטודנטיאלית  את  לשפר  כדי  הסמסטר  במהלך  וספורט  תרבות  שמשלב  המדור   – תרבות  מדור 

ומחוצה לו וכן ניהול פאב ה”פקטור” של אגודת הסטודנטים. 

מדור דוברות ופרסום – המדור שמחבר את הסטודנטים לאגודה ומעדכן אותם במתרחש בקמפוס ומחוצה לו באמצעות 
המייל, לוחות המודעות וכמובן דף הפייסבוק.   

מדור רווחה – המדור שדואג לרווחת הסטודנטים בקמפוס, פיקוח על נותני השירות במכללה )איכות, זמינות, מחירים 
וכד’(, תחבורה ציבורית וקידום פרויקטים לרווחת הסטודנטים.

דף פייסבוק פאב הסטודנטים: “פקטור פאב אגודת הסטודנטים אורט בראודה"

אגודת הסטונדטים מלווה את הסטודנטים במהלך הלימודים בקמפוס, שומרת על זכויותיהם, מקדמת אותם ונמצאת 
שם בשבילכם, על מנת לתת מענה לכל צורך!

מדור שכר לימוד

מדור שכר לימוד אמון על גביית שכר לימודים ותשלומים שונים מהסטודנטים הלומדים במכללה.

· שלב 1: ההרשמה לקורסים מותנית בתשלום המקדמה וכן במסירה )למדור שכר לימוד( של טופס הרשאה 	
לחיוב חשבון חתום ע”י הבנק, גם אם בכוונתכם לשלם באמצעות תשלום אחר כולל תשלום מראש.

· נרשמתם. 	 אליהם  הקורסים  לפי  במדויק  הלימוד  שכר  מחושב  השינויים,  תקופת  תום  לאחר  רק   :2 שלב 
 לקורסים מתווספים תשלומים שאינם מחושבים לפי נ”ז, כגון: קורסי אנגלית ומבואות, דמי אבטחה, דמי רווחה,

דמי אגודת הסטודנטים וכן תשלום לארגון הסטודנטים הארצי

· לאחר חישוב שכר הלימוד המדויק )שיופיע בכרטסת הכספית האישית בתחנת המידע לסטודנט(, 	  :3 שלב 
ניתן לשלם את יתרת שכר הלימוד )בקיזוז המקדמה ששילמתם( עד התאריך שיישלח אליכם בהודעה ממדור 

שכר לימוד:

בשובר לתשלום בבנק שיישלח אליכם )באמצעותו ניתן לשלם עם כספי הפיקדון הצבאי(. הנחיות מדויקות - 
מופיעות על גבי השובר שתקבלו.
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בכרטיס אשראי בתחנת המידע.- 

לכל מי שלא שילם באמצעים הנ”ל, הוראת הקבע שמסרתם תופעל והיתרה תיגבה ב-5 תשלומים )מעבר - 
למקדמה ששילמתם(: 2 תשלומים בסמסטר א’, ב-23.12.19 וב-23.01.19 | מקדמה לסמסטר ב’ בגובה 

1,500 ₪ ב- 3.03.19 | 2 תשלומים בסמסטר ב’ ב-5.05.19 וב-5.06.19

חוק חיילים משוחררים

משוחררים/שירות  לחיילים  חינם  א’  שנה   - פריפריה”  “מלגת  ניתנת  בו  בפריפריה  אקדמי  כמוסד  נמנית  המכללה 
כתב  את  למלא  יש  הביטחון,  משרד  ע”י  הניתנת  ההטבה  למימוש  השחרור(.  מיום  שנים  חמש  )עד  מלא  לאומי 
ההתחייבות באופן מקוון באתר הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון. מדור שכר לימוד ישלח 
במכללה.  פעילים  כסטודנטים  עליכם  שידווח  לאחר  רק  וזאת  היחידה  לאתר  הכניסה  מועד  לגבי  הודעה   אליכם 
ישירות  תיכנס  המלגה  למלגה,  זכאים  תימצאו  אם  שכן  כרגיל,  למכללה  הלימוד  שכר  את  לשלם  יש  אופן,  בכל 

לחשבון הפיקדון הצבאי שלכם.

תקפה  קבע  הוראת  ללא  ו/או  חוב  ביתרת  שיימצאו  לסטודנטים  הלימוד,  שכר  גביית  תקופת  בתום  לב!  שימו 
לימוד  לשכר  הודעות המדור  כל  את  קראו  לכן,  כניסה לבחינות.  תותר  ולא  גישתם למערכות  תיחסם  במערכות, 

המהוות תזכורת בעניינים כספיים.

דרכי הפניה למדור:

· תחנת המידע לסטודנט: כללי-< פניה למחלקות האקדמיות והמנהליות-< מדור שכ”ל	

· מענה טלפוני )04-9901938/935( בימים א’-ה’ בין השעות 16:00-08:00	

· קבלת קהל פרונטלית במדור: ימים ב’-ה’ 08:30 - 12:00 וכן בימים ג’ וד׳ בין השעות 17:00-12:30.	

עזרה לימודית

ת? י ד ו מ י רה ל ז ע ם ל י ק ו ק ז
פרויקט סל”א )סיוע לימודי אקדמי( – באחריות דקנט הסטודנטים

סטודנטים המתקשים בלימודיהם יוכלו לקבל שיעורי עזר פרטניים מסטודנטים מצטיינים בשנים מתקדמות, במטרה 
לשפר את הישגיהם ואת דרכי הלמידה שלהם. קבלת שיעורי העזר בהתאם  לקריטריוני זכאות. 

         אתר פרויקט סל”א

סדנאות חדו”א ואלגברה – באחריות המחלקה למתמטיקה 

הסדנאות מועברות על ידי מרצה מהמחלקה. יש להירשם לסדנאות בתחנת המידע, אין חובת נוכחות. קוד הקורס 201050. 

סדנה מכללתית לפיזיקה – באחריות המחלקה לפיזיקה 

הסדנאות מועברות על ידי מרצים ומתרגלים מהמחלקה לפיזיקה ומתקיימות בכל יום שלישי )החל מהשבוע השני 
לסמסטר( בין השעות 21:00-18:30. הסדנאות מיועדת לכלל הסטודנטים הלומדים פיזיקה 1 ופיזיקה 2, ובמהלכן 

פותרים תרגילים בקבוצות לימוד תוך קבלת סיוע, טיפים ורמזים מסגל המחלקה. אין צורך ברישום. 

סדנאות ראשי קבוצות– באחריות המרכז לקידום הוראה ולמידה 

סדנאות המונחות על-ידי סטודנטים מצטיינים משנים מתקדמות ומלוות קורסי יסוד שבהם לרוב שיעור הכישלון 
גבוה. הסדנאות מתקיימות בנוסף להרצאות ולתרגולים ומתנהלות בקבוצות קטנות, באווירה אישית ותומכת, עם 

דגש על מתן כלים לפתרון בעיות ותוך עידוד למידה פעילה. ראשי הקבוצות עוברים הכשרה במסגרת קורס ייעודי 
ומקבלים הנחייה שוטפת ממרצי הקורסים.

אתר פרויקט ראשי קבוצות    
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המרכז לקידום הוראה ולמידה

www.braude.ac.il/learn  :אתר אינטרנט

המרכז לקידום ההוראה והלמידה שם לו למטרה לעזור ולטפח את מיומנויות הלמידה והחשיבה של הסטודנטים 
במטרה למנוע נשירה ולקדם שוויון הזדמנויות ובנוסף, לקדם את איכות ההוראה ואת ההתפתחות המקצועית של 

סגל המרצים במכללה. 

בהתאם לכך, מפעיל המרכז מגוון תכניות ופרויקטים חדשניים וייחודיים לסטודנטים ולמרצים.

פעילויות המרכז לקידום הסטודנט והלמידה

קורס מיומנויות חיוניות בחינוך ההנדסי. 1

סטודנטים בשנה הראשונה ללימודיהם נדרשים לקחת חלק בקורס שמטרתו להפגיש אותם עם מיומנויות חיוניות 
של ניהול עצמי, עבודה בצוות, פתרון בעיות ותקשורת אפקטיבית, להן יידרשו בהמשך דרכם האקדמית ובחייהם 

המקצועיים.

הקורס הינו קורס חובה בכל המחלקות ומשקלו נקודת זכות אחת.

הקורס נלמד בצורה סדנאית בקבוצות של עד 30 סטודנטים.

סדנאות בנושאי למידה יעילה . 2

 סדנאות יישומיות בקבוצות קטנות, בנושאים הכוללים:
העברה יעילה של מצגות, ניהול זמן ומשימות, היערכות לבחינות.

תכניות סיוע לסטודנטים בשנה א’ אשר במצב אקדמי לא תקין. 3

תכניות נוספות הקשורות לקידום תחום הלמידה, הן תכנית “נתיב להצלחה” ותכנית “מאל”ת”. מדובר בתכניות 
תמיכה בסטודנטים בשנה א’ המוגדרים במצב אקדמי לא תקין, במטרה למנוע את נשירתם ולצמצם את מספר 

הסטודנטים במצב אקדמי לא תקין בשנים מתקדמות. 

לאחר תהליך מעמיק של אבחון הסיבות לקשיים של כל סטודנט המשתתף בתכנית, מציע המרכז תוכנית תמיכה 
סמסטריאלית לכל סטודנט, בהתאם לצרכיו. 

אמצעי התמיכה והסיוע המוצעים במסגרת התכנית

· חניכה אקדמית אישית ע”י סטודנטים מצטיינים, בהיקף של 4 שעות שבועיות. ) בשיתוף עם פר”ח(. מפגשי 	
החניכה נבנים בהתאם לצרכי הסטודנט הנחנך וכוללים תהליך למידה אישי, באווירה תומכת ומקבלת. כפועל 
מיומנויות  את  משכלל  ואף  השונים  הלימוד  בקורסי  שלו  וההבנה  הידע  את  מעמיק  הנחנך  הסטודנט  יוצא, 

הלמידה האקדמיות הנדרשות.

· אימון אקדמי אישי )10 מפגשים( שמטרתו מתן ארגז כלים ייחודי המובילים לשינוי, למיצוי פוטנציאל, 	
ולהצלחה בהשגת מטרות אקדמיות רצויות.

· סדנאות ראשי קבוצות 	

· סדנאות בנושא למידה יעילה	

· הפנייה לכלי סיוע הניתנים על ידי דקנט הסטודנטים	

תכנית “מקפצה להצלחה”. 4

תכנית ייחודית לסטודנטים שהישגיהם טובים, אך שואפים להגיע לרמת מצוינות אקדמית ואישית. התכנית 
כוללת מפגשים שבועיים של אימון קבוצתי ) 3-4 סטודנטים בקבוצה( להצלחה בלימודים ובחיים, ומטרתה היא 

לשפר את סיכויי הסטודנטים להתקבל לעבודה או ללימודי המשך לתואר שני. 
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לימודי אנגלית

הנחיות לגבי לימודי האנגלית:

יש להגיע לרמת מתקדמים א’ עד סוף שנה א’.	 

יש לסיים את חובות לימודי האנגלית עד רמת הפטור עד סוף שנה ב’.	 

סטודנט שחייב ביותר מקורס אחד חייב לקחת את כל הקורסים ברצף.	 

אין לדחות קורסים.	 

בכל קורסי האנגלית ציון של לפחות 64 פירושו “עבר”	 

סיווג לרמות האנגלית:

אמיר”ם / ציון חלק 
אנגלית בפסיכומטרי

מס’ קורסרמהאמי”ר
מס’ שעות סמסטריאליות 

)ש”ש=שבוע שבועיות(

84 )6 ש”ש(11062טרום בסיסי ב’70-84170-184*

84 )6 ש”ש(11063בסיסי85-99185-199

56 )4 ש”ש(11064מתקדמים א’100-119200-219

56 )4 ש”ש(11057-11061מתקדמים ב’120-133220-233

--פטור134+234+

* לא ישובץ מועמד לקורס אנגלית אם אין בידו ציון של 70 ברכיב אנגלית בפסיכומטרי/אמיר”ם או 170 בבחינת אמי”ר

אמיר”ם: המבחן מתקיים במכללה במספר מועדים במהלך השנה.

עדכונים על התאריכים יפורסמו באתר היחידה לאנגלית. ההרשמה למבחן דרך תחנת המידע לסטודנט.

 https://nite.org.il :אמי”ר: המבחן מתקיים בארבעה מועדים בשנה לפי אזורים. פרטים והרשמה באתר של מאל”ו

קורסים מקוונים ללימוד אנגלית ברמות: טרום בסיסי ב’, בסיסי, מתקדמים א’

 http://study.onl.co.il חומר הקורס: בקישור        

לסטודנט  שנקבעה  הרמה  פי  על  תשלום  וללא  עצמאי  באופן  ללמוד  שניתן  קורס  הינו  אנגלית  ללימוד  מקוון  קורס 
בחלק האנגלית במבחן הפסיכומטרי או במבחן אמיר”ם. הקורסים המקוונים הינם חיצוניים ואינם באחריות של היחידה 

לאנגלית במכללה. 

איך זה עובד? בודקים באתר הקורס אם שיטת הלימוד העצמאי מתאימה לסגנון הלמידה האישי, ואם כן, נרשמים 
על פי ההוראות באתר ומתחילים ללמוד. גם ללומדים באופן עצמאי חובת הגעה למתקדמים א’ עד סוף שנה א’. 

סטודנטים אשר לומדים בקורסים המקוונים נבחנים במבחן הרמ”א. 

 רמ”א )רמות מיון אנגלית(: המבחן מתקיים פעמיים בשנה לפי אזורים.
 https://nite.org.il :פרטים והרשמה באתר של מאל”ו

 לכל שאלה בנוגע ללימודי האנגלית, ניתן לפנות ליחידה: English@braude.ac.il  טל: 04-9901832.
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ספריית המכללה

http://www.braude.ac.il/library :אתר אינטרנט

שעות פתיחה )במהלך שנה אקדמית(: ימים א’-ה’ בשעות: 20:00-8:00, יום ו’ בשעות: 12:30-8:00.

· וסיסמה של רשת המחשבים 	 – ההזדהות בכרטיס הקורא הינה באמצעות אותו שם משתמש  כרטיס קורא 
במכללה. בכרטיס הקורא ניתן לראות את רשימת ההשאלות ומועדי ההחזרה ולעקוב אחר ההזמנות.

· קורסים מצולמים – המכללה מצלמת מבחר של קורסים אליהם ניתן לגשת מקטלוג הספרייה בקישור הבא. 	

· השאלת ספרי לימוד – ספרי לימוד ניתנים להשאלה למשך 7 ימים. ספרים מבוקשים ניתנים להשאלה מחנות 	
מכלול, למשך סמסטר ובעלות נמוכה.

· הדרכות לשימוש בספרייה – הספרייה מקיימת הדרכות קבוצתיות ואישיות.	

· מאגרי מידע – הספריה מנוייה על מספר רב של מאגרים, בקישור. הגישה אליהם אפשרית מתוך תחומי המכללה 	
ומחוצה לה באמצעות שם משתמש וסיסמה המשמשים גם לכניסה לרשת המחשבים של המכללה.

· חומרי לימוד לפי קורסים – באתר הספרייה ניתן למצוא את כל חומרי הלימוד מאורגנים לפי שמות הקורסים 	
ומספרם. לעיון לחצו על הקישור.

· תקנון הספרייה – כללי התנהגות ונהלי השאלה כמפורט בקישור. 	

לימודים כלליים

הסטודנטים נדרשים ללמוד לימודים כלליים המוצעים על ידי היחידה להוראה ולימודים כלליים. היקף הלימודים 
בהתאם לרשום בתכנית הלימודים. היקף כל קורס בלימודים כלליים הוא 2 שעות שבועיות, 2 נקודת זכות.

שיעורי חובה בספורט

על כל סטודנט להשתתף בשיעורי ספורט בהתאם לרשום בתכנית הלימודים. היקף כל קורס ספורט הוא 2 שעות 
שבועיות,  1 נקודת זכות.
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התנהלות אקדמית

ד..... ו מ ל ם ל י ל י ח ת ף מ כ , תי ס ל תכ ב ו
תכנית הלימודים בהנדסה מקיפה לפחות 160 נקודות זכות )בשיטת הצבירה(. משך הלימודים הוא ארבע שנים )שמונה 

סמסטרים(. 

תכנית הלימודים במתמטיקה שימושית מקיפה לפחות 120 נקודות זכות )בשיטת הצבירה(. משך הלימודים הוא 
שלוש שנים )ששה סמסטרים(. 

צבירת נקודות זכות

נקודות זכות )נ”ז( - ערך מספרי המייצג את המשקל היחסי של כל קורס מסך כל הקורסים הנלמדים לתואר אקדמי.

נ”ז בסמסטר. חריגה ממספרים אלה טעונה אישור ראש  ל-24   16 בין  - סטודנט רשאי לצבור  מספר נ”ז לסמסטר 
המחלקה או יועץ אקדמי מחלקתי.

רישום לקורסים

בכל סמסטר יירשם הסטודנט לקורסים בהתאם לתכנית הלימודים במחלקה. כדאי להיצמד לתכנית המומלצת על 
מנת להימנע מחפיפה במועדי שיעורים ומלוח בחינות לא נוח. הרישום לקורסים הוא עצמאי דרך תחנת המידע.

בעת הרישום על הסטודנט לוודא שמועדי הבחינות של הקורסים בהם בחר, מאפשרים לו לגשת לכל הבחינות. אם 
סטודנט מעוניין להירשם בכל זאת לקורסים בהם יש בחינות חופפות/סמוכות, הוא לא יוכל לקבל כתוצאה מכך מועד 

מיוחד.

סטודנט הרשום לקורס ולא מבצע את חובות הקורס יקבל ציון -0- בקורס זה. סטודנט שאינו רשום לקורס לא יקבל ציון 
בקורס גם אם ימלא את כל חובות הקורס.

תקופת שינויים

תקופת השינויים הינה עד תום שבועיים מתחילת הסמסטר. בתקופת השינויים תינתן אפשרות לסטודנט לשנות את 
הרישום לקורסים או לקבוצות ההרצאה, תרגול או מעבדה שאליהם הוא רשום, אם אכן נותר מקום פנוי בקורס שאליו 

הסטודנט מעונין להצטרף.

סילבוס

בתחילת כל קורס יפורסם סילבוס )תכנית( הקורס הכולל: מטרות הקורס, שעות הקבלה של צוות הקורס, רשימת 
הנושאים שיילמדו, ספרי לימוד, מבנה הציון בקורס, פירוט חובות הסטודנט בקורס )בחנים, הגשת תרגילים, נוכחות, 

מעבדות, קריאה עצמית ועוד(.

הצלחה וכישלון בקורס

בדרך-כלל, לקורס סמסטריאלי יינתן ציון בין 0 ל- 100. במקרים מעטים יינתן ציון “עבר” או “נכשל”. ככלל, בקורסי 
המכללה ציון של לפחות 55 פירושו “עבר” )אלא אם הוצגה דרישה שונה בסילבוס(. 

סטודנט יקבל )יצבור( נקודות זכות בכל קורס שבו השיג ציון “עבר”.

· סטודנט שנכשל בקורס חובה, חייב להירשם מחדש לקורס בסמסטר הקרוב שבו ניתן הקורס.	
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מצב אקדמי

מצב אקדמי “תקין” מחייב:

· ציון ממוצע משוקלל מצטבר - 65 לפחות.	

· ציון ממוצע משוקלל בסמסטר הנוכחי - 55 לפחות. 	

· ציון נכשל בלא יותר מ-3  קורסים במצטבר.	

· פחות משני כישלונות רצופים בקורס חובה.	

בחינות

בחן ביניים - מתבצע במהלך הסמסטר. אם מתקיים מבחן סוף, בחן הביניים יהיה בחן מגן. לבחן מגן לא יתקיים מועד 
מיוחד )למעט היעדרות עקב שירות במילואים(.

בחינה סופית - מתבצעת בתום הסמסטר, בשני מועדים: מועד א’ ומועד ב’. מועד ב’ נועד לסטודנטים שלא נבחנו 
במועד א’, או לסטודנטים המעוניינים להבחן מחדש. 

מועד מיוחד - בחינה במועד מיוחד מחליפה מועד רגיל בבחינה סופית אליו לא ניגש הסטודנט בשל מניעה חמורה 
)על פי הגדרתה להלן(. בכל מקרה לא ייבחן הסטודנט ביותר משני מועדים באותו קורס. 

הסיבות המוכרות כמניעה חמורה )בהצגת אישורים מתאימים( הן:

שירות מילואים:  .1

· שירות 	  –  13 גיל  עד  לילד  הורה  סטודנט  של  ובמקרה  עצמו,  הסטודנט  של  הבחינה  במועד  מילואים  שירות 
מילואים של בן או בת זוגו במועד הבחינה של הסטודנט.  

· שירות מילואים של לפחות 10 ימים רצופים במחצית השנייה של הסמסטר, או שירות מילואים של 21 ימים 	
גם  תינתן  זו  זכאות  בשניהם.  או  ב’  או  א’  המועדים  באחד  נבחן  ולא  הסמסטר,  במהלך  )במצטבר(  ומעלה 

לסטודנט הורה לילד עד גיל 13 שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור לעיל.

· במקרה של קריאה לשירות בנסיבות חירום או במצב מיוחד )צו 8 או צו 9(: שירות מילואים של לפחות 5 ימים 	
רצופים במחצית השנייה של הסמסטר או בתקופת הבחינות, או שירות מילואים של 21 ימים ומעלה )במצטבר( 
במהלך הסמסטר, ולא נבחן באחד המועדים א’ או ב’ או בשניהם. זכאות זו תינתן גם לסטודנט הורה לילד עד 

גיל 13 שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור לעיל.

· שירות מילואים של 4 ימים ומעלה בתקופת הבחינות או בשבועיים לפניהן, ולא נבחן בבחינה סופית שהתקיימה 	
בטווח מס’ ימים מתום שירותו לפי הנוסחה כלהלן: מס’ ימי מילואים כפול 0.8. לקביעת טווח מספר הימים יש 
לעגל בנוסחה כלפי מעלה )לדוגמא: שירות מילואים של 4 ימים זכאי לא להיבחן באחד המועדים המתקיימים 

בטווח של 4 ימים מתום השירות(.

· שירות מילואים של 3 ימים בתקופת הבחינות, זכאי לא להיבחן באחד המועדים א’ או ב’ המתקיימים בטווח של 	
3 ימים מתום שירותו. 

· שירות מילואים של 2 ימים בתקופת הבחינות, זכאי לא להיבחן באחד המועדים א’ או ב’ המתקיימים בטווח של 	
2 ימים מתום שירותו.
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טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ, קבלת ילד למשמורת או אומנה )כמפורט בכללי זכויות הסטודנטים:   .2
התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ, משמורת או אומנה, התשע”ב 2012(:

· היעדרות ביום הבחינה בשל טיפולי פוריות, שמירת היריון, לידה, אימוץ, קבלת ילד למשמורת או אומנה )שגרר 	
היעדרות לתקופה של לפחות 21 ימים במהלך הסמסטר(

· שמירת היריון של יותר מ-14 ימים רצופים או 21 ימים ומעלה )במצטבר( במהלך הסמסטר  והיעדרות מאחד 	
המועדים  א’ או ב’ או בשניהם, בהתאם לאישור הרופא המטפל.

· שמירת הריון של 4 ימים ומעלה בתקופת הבחינות או בשבועיים לפניהן בסמסטר והיעדרות מבחינה סופית 	
שהתקיימה בטווח מס’ ימים מתום שמירת הריון לפי הנוסחה כלהלן: מס’ ימי שמירת הריון כפול 0.8, בהתאם 

לאישור הרופא המטפל.

· סטודנטית לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, שנעדרה מבחינה בתקופה של עד 14 שבועות מיום 	
הלידה, האימוץ או קבלת ילד למשמורת. בן זוג של סטודנטית לאחר לידה שנעדר מבחינה בתקופה של עד 3 

שבועות מיום הלידה. 

3.   אבל: אבל על מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה )הורה, אח/אחות, בן/בת( מיום פטירתו עד 14 ימים קלנדריים, 
או 3 ימים קלנדריים בשל מות סבתא/סבא.

אשפוז בבית חולים במועד הבחינה )לא כולל שהייה במיון שאין אחריה אשפוז(.  .4

מקרה חריג אחר אשר יאושר על ידי הוועדה למועדים מיוחדים.  .5

יועצים אקדמיים במחלקות

יועץ אקדמי הינו חבר סגל במחלקה שתפקידו לייעץ לסטודנטים בקשר לתכנית הלימודים,

להדריכם בבחירת שרשרות קורסים וכיווני התמחות

. בסמכותו לאשר את תכנית הלימודים של הסטודנט, שינויים ברישום לקורסים, חריגה ממכסת נ”ז לסמסטר.

חונכים חברתיים מחלקתיים

סטודנטים משנים מתקדמות מלווים את הסטודנטים בשנה הראשונה ומסייעים להם להכיר את המערכת האקדמית, 
ההתנהלות האדמיניסטרטיבית, התמצאות בקמפוס, ובקיצור...טיפים בגובה העיניים. פרטי ההתקשרות לחונכים 

המחלקתיים יימסרו ביום הקליטה. החונכים מקיימים מספר מפגשים קבוצתיים במהלך הסמסטר: בהתחלה- עזרה 
ברישום לקורסים, באמצע- הכנות לקראת בחני האמצע ומפגש סוגר- לקראת תקופת המבחנים.
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זכרו : 
"הצלחה מורכבת מאחוז
אחד של השראה ותשעים 
ותשעה אחוזים של הזעה"

תומס אדיסון   
	 	 	



 תקנונים ונהלים
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· שנתון המכללה	

· החוק למניעת הטרדה מינית	

· נוהל משרתים במילואים	

· נוהל התאמות בבחינות	

· נוהל מתן התאמות לסטודנטיות בהריון	

· נוהל בחינות 	

· תקנון משמעת לסטודנטים 	

· תקנון שכר לימוד	

)*( הנוהל האקדמי המלא )על כל חלקיו ונהלי המשנה( מופיע באתר המכללה והוא הקובע.

טיפים ללמידה יעילה באקדמיה

 כפי שתגלו מיד עם תחילת הסמסטר הלמידה במכללה )כמוסד להשכלה גבוהה( שונה  מאוד
 ממה שהכרתם עד כה. לשינוי יתרונות גדולים –אתם לומדים מה שאתם בחרתם, יש לכם עצמאות גדולה,

היחס אליכם כבוגרים. אולם שינוי זה כולל בחובו גם קשיים:

אתה, ורק אתה,  אחראי על לימודיך.  . 1

 אף אחד לא עוקב אחרי קצב הלמידה שלך, אם תצבור פערים. 2
 תתקשה להשלימם בסוף הסמסטר. אם לא הבנת משהו אתה אחראי

לדאוג להבין, לתרגל, לדעת. 

כמות החומר גדולה בהרבה מזו שבבית הספר ודורשת לכן למידה יום יומית. לא ניתן ללמוד רק לקראת . 3
הבחינה.

לא מספיק להצליח לפתור תרגילים, נדרשת הבנה ויישום החומר גם על תרגילים חדשים. . 4

“כל ההתחלות קשות” - לוקח זמן להסתגל למכללה , להכיר חברים ולפתח שיטות לימוד יעילות. בד”כ 5. 
הציונים משתפרים עם הניסיון.
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"השאלה היחידה העומדת 
בינינו לבין כל מטרה שנרצה 

להשיג, 
איננה האם אני יכול,

אלא מה אני מוכן לעשות כדי 
שזה יקרה?"

אלון אולמן   
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למידה יעילה     

לכל אחד דרך אישית יעילה ללמוד – נסה לזהות מה הדרך היעילה לך.. 1

על . 2 היום  באותו  עוד  לחזור  בבית  נסה  הבנת,  לא  אם  גם  ולרשום.  להקשיב  ההרצאות,  לכל  להיכנס  מומלץ 
החומר. סמן מה לא מובן ושאל את המרצה בשעת קבלה.

במכללה מגוון סדנאות לסיוע בלימודים – כדאי לנסות ולהיעזר בהם לחיזוק ההבנה.. 3

כל סטודנט במכללה לומד אחד מקורסי מיומנויות למידה. זו הזדמנות ללמוד דרכי למידה יעילות יותר.. 4

למידה יעילה משאירה זמן גם לפעילויות פנאי, ספורט ובילוי. זכרו שעליכם לשמור על כוחות לאורך זמן. . 5

תרגול הוא חשוב אך לא מספיק. הבנה של החומר תסייע לך להתמודד טוב יותר עם תרגילים חדשים.. 6

הבנה היא חשובה אך לא מספקת. תרגל את החומר מידי שבוע. אל תצבור פערים.. 7

העזר בתרשימים, טבלאות, גרפים. הם עוזרים להמחשה והבנה.. 8

היה בקשר עם החונכים החברתיים במחלקות, הם  בעלי ניסיון ויכולים לתת לך טיפים.. 9

ארגון זמן 

עיקר הלימודים הוא במהלך הסמסטר ולא רק בתקופת הבחינות. למידה עקבית תסייע בהצלחה.

אל תצבור פערים– היעזר בשעות קבלה, סדנאות, שיעורי עזר.. 1

סמן ביומן את מועדי הבחינות, מועדי הגשת התרגילים, עיסוקים קבועים, זמני הלימוד העצמאי.. 2

תכנן את הלימודים – בנה טבלה בה יש פעילויות קבועות ופעילויות שמשתנות כל שבוע. מטלות לימודיות . 3
ואישיות. השאר זמן להפסקות ובילוי. בכל פרק זמן ללימוד הגדר את המטרות ובדוק בדיעבד האם עמדת 

במטרות.

שפר את התכנון בהתאם לניסיון, כך ארגון הזמן שלך יהיה יעיל יותר עם הזמן.. 4

רצוי לדרג את המשימות לפי דרגת הדחיפות שלהם )מחר צריך להגיש תרגיל( ולפי מידת החשיבות שלהם . 5
)עוד שבוע יש מבחן(. ולתעדף קודם את הדברים החשובים והדחופים.

שים לב, לכולנו נטייה להשקיע במה שהולך לנו טוב, רצוי להתחיל את הלמידה דווקא במה שהולך לנו פחות. . 6
 אחרת נדחה תמיד את הקורסים בהם אנחנו מתקשים והפער ילך ויגדל.

סדר

סדר את סביבת העבודה, דאג לתאורה מתאימה, כיסא נוח, שולחן נקי ושאר תנאים אופטימליים.. 1

ארגן את חומר הלימוד. “בזבוז זמן” על התארגנות יחסוך זמן אח”כ.. 2

עבוד בצורה מסודרת שלב אחר שלב. אל תדלג על שלבים. דילוג = סכנה!!! . 3

סדר על הדף = סדר בראש!!! נסה לכתוב מסודר. . 4

נסה לשרטט תרשימי עזר מסודרים. תרשים לא מדויק יבלבל. . 5

שים לב ליחידות. המירו יחידות בהתאם לצורך. הדגש את היחידות כדי לוודא ששמת לב לפרט זה.. 6

 הדגש במרקר את דרישות המטלה כדי לוודא ששמת לב לכל מה שנידרש .. 7
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ריכוז

לכולנו מגבלות ריכוז. שים לב מה טווח הריכוז שלך )בד”כ טווח הריכוז שלנו הוא כ-3/4 שעה אבל לכל אחד . 1
מאתנו טווח שונה(. תכנן את הלימוד בהתאם! אין טעם ללמוד כשלא מרוכזים.  הפסקות קצרות, שתיה, 

פעילות ספורטיבית, זמן לשיחות טלפון יעזרו אח”כ ללמידה ממוקדת.

סלק מסיחי דעת כמו: טלפונים, טלוויזיה, מחשב וגורמים אחרים - בזמן הלמידה, ופנה זמן לאותם מסיחים . 2
בהפסקות. אף אחד לא מצפה שלא תדבר בטלפון אבל נסה לעשות זאת רק בזמן המוקצב לכך.  

לעיתים עולות מחשבות מתערבות המפריעות לריכוז  )מחשבות על סידורים שצריך לעשות, דאגות, חברים( . 3
 – רשום אותן על דף, בצד, כך תוכל להתפנות לחשיבה על הלימודים ולטפל בדברים האחרים אח”כ.

מודעות עצמית

מה שמבחין בין סטודנטים טובים לכאלו שפחות היא המודעות שלהם לעצמם. . 1

זהה את החוזקות והחולשות שלך. נסה לבסס את הלמידה על החוזקות.. 2

זהה את דרך הלמידה היעילה עבורך. לא לכולם אותה דרך לימוד מתאימה. . 3

זהה מה מפריע לך ללמוד ונסה להתמודד עם הקושי.. 4

בדוק:         איפה הכי נוח לך ללמוד – בבית או במכללה?. 5
  מתי הכי מתאים לך ללמוד – באילו שעות אתה יותר מרוכז? 

  איך מתאים לך ללמוד – לבד או עם חברים? 

דחיית סיפוקים – למידה יעילה דורשת דחיית סיפוקים. לא תמיד מבינים מיד את החומר, לעיתים צריך לקרוא . 6
שוב, לתרגל, לבקש עזרה. בנוסף כדי ללמוד באופן יעיל צריך לדחות עיסוק בדברים אחרים, גם אם ממש 
בא לנו באותו הרגע לענות לטלפון או לראות משהו במחשב. היכולת לדחיית סיפוקים היא תכונה נרכשת 

הדורשת תרגול. 

הקדש זמן לבדיקת יעילות הלימוד ועשה שיפורים. כך יכולתך תשתפר עם הזמן.. 7
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“אם אתה יודע דבר, אמור 
"אני יודע”   

אם אינך יודע הודה 
"איני יודע". 

בכך מתבטאת הדעת." 
קונג-פו-צה  



בחינות

כדאי לגשת לכל הבחינות גם מבחני אמצע וגם מועדי א’ - הבחינה היא תרגול טוב.. 1

אל תפסיד לימודים בגלל בחינות האמצע, החומר ממשיך להצטבר וכל פער שנפתח מקשה על הלמידה.. 2

רצוי לשמור על אורח חיים בריא – לאכול, לישון, לעשות ספורט וגם לבלות בזמן תקופת הבחינות )כמובן . 3
במינון נכון(.

לחץ מסוים מסייע להתארגנות אבל לחץ גבוה פוגע בתפקוד!!! לכן כדאי לתכנן “שוברי לחץ”, לעשות . 4
הרפיות בזמן הלמידה ולפני המבחן.

למידה עם חברים יכולה להיות מאוד אפקטיבית וגם מפחיתה לחצים.. 5

אף מבחן אינו גורלי. תמיד ניתן לתקן ולשפר. חשיבה על מבחן כגורלי מלחיצה.. 6

אחרי המבחן – נסה ללמוד מהטעויות למבחן הבא. עם זאת אל תכנס למרה שחורה סביב אי הצלחה. . 7
המטרה לשפר ממבחן למבחן.

את/ה לא לבד 

אם עדיין נתקלת בקושי בעת הלמידה בזמן הסמסטר או בזמן המבחנים, מתקשה לארגן את הזמן / ללמוד/ להתרכז, 
לחוץ לקראת בחינות, מתאכזב מהתוצאות וחושב שאת/ה יכול יותר -  פנה/י ליועצים בדקנט.  אנחנו כאן כדי לזהות 

את הקשיים ולסייע במציאת פתרונות.
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טלפונים ופרטי התקשרות )קישור לאתרי האינטרנט(
 

טלפוןמיקוםשם המדור

דקנט הסטודנטים

דקנט הסטודנטים אורט בראודה

B 04-9901906/913בניין

04-9901938/935בניין Mמדור שכר לימוד

04-9901965/882בניין Mמזכירות אקדמית

04-9901952/967בניין EFספרייה

04-9901811/958בניין A2מעונות

אגודת הסטודנטים

אגודת הסטודנטים אורט בראודה

EF 04-9901842בניין

04-9901927/896בניין Dהמחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה

04-9901905/715בניין EMהמחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

04-9901945/894בניין D1המחלקה להנדסת מכונות

04-9901902/883בניין Mהמחלקה להנדסת תכנה ומערכות מידע

04-9901926/998בניין Mהמחלקה להנדסת תעשייה וניהול

04-9901975בניין Dהמחלקה להוראה ולימודים כלליים

04-9086419בניין EFהמרכז לקידום ההוראה והלמידה

04-9901724

04-9901801/829בניין EMהמחלקה למתמטיקה

04-9901961בניין Pהמחלקה לפיזיקה והנדסה אופטית

04-9901832בניין Mהיחידה לאנגלית
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http://www.braude.ac.il/soft/
http://www.braude.ac.il/soft/
http://www.braude.ac.il/iem/
http://www.braude.ac.il/iem/
http://www.braude.ac.il/teach/
http://www.braude.ac.il/teach/
http://www.braude.ac.il/learn/
http://www.braude.ac.il/learn/
http://www.braude.ac.il/math/
http://www.braude.ac.il/math/
http://www.braude.ac.il/physics/
http://www.braude.ac.il/physics/
http://www.braude.ac.il/?catid=%7B7633B134-D0D1-43ED-989A-5FF92E92320F%7D
http://www.braude.ac.il/?catid=%7B7633B134-D0D1-43ED-989A-5FF92E92320F%7D


לוח שיעורים

הערותשעת סיוםשעת התחלהמספר שיעור

18:309:20

29:3010:20

310:3011:20

411:3012:20

הפסקת צהריים12:2012:50

תרבות יום ג’512:5013:40

תרבות יום ג’613:5014:40

714:5015:40

815:5016:40

916:5017:40

1017:5018:40

1118:5019:40

1219:5020:40

1320:5021:40

לוח שנה אקדמי- לשנה”ל תשע”ט

מס’ שבועות

סמסטר א’ 
בחינות

10.02.19 – 11.11.18  
*22.03.19 – 11.02.19

13
6

סמסטר ב’
בחינות

02.07.19 - 24.03.19
*12.08.19 – 03.07.19 

13
6

סמסטר קיץ
בחינות

23.09.19 – 06.08.19
*25.10.19 – 24.09.19  

7
3

מועדי רישום לקורסים לסטודנטים פעילים *

סמסטר א - 04.11.18 - 06.11.18 | סמסטר ב - 10.03.19 - 12.03.19 | סמסטר קיץ - 30.07.19 - 31.07.19

 יום קליטה למתקבלים לשנה א' לסמסטר חורף תשע"ט - 31.10.18*

רישום לקורסים למתקבלים לשנה א' לסמסטר חורף תשע"ט - 01.11.18*

 יום קליטה למתקבלים לשנה א' לסמסטר אביב תשע"ט - 18.03.19*

רישום לקורסים למתקבלים לשנה א' לסמסטר אביב תשע"ט - 19.03.19*

* ייתכנו שינויים
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 לוח חופשות וחגים 

15.12.17 – 17.12.17 חנוכה חנוכה 

1.03.18פורים

30.03.18 - 06.04.18 פסח

11.04.18 – הלימודים יסתיימו בשעה 17:40ערב יום השואה

12.04.18 – טקס בין השעות: 11:00-09:45 *   יום השואה

17.04.18 הלימודים יסתיימו בשעה 15:40ערב יום הזיכרון

18.04.18 - 19.04.18יום הזיכרון ויום העצמאות

20.05.18  שבועות

18.9.18 - 19.9.18יום כיפור

23.9.18 - 1.10.18סוכות

 שנת הלימודים תשע"ח  תיפתח 29.10.2017   
*מה שבצבע – חופש לעובדים וסטודנטים כל היתר – חופש לעובדים בלבד

לוח חופשות וחגים בני מיעוטים

 נוצרים קתולים ופרוטסטנטים:
 חג המולד 24-26.12.2017 )3 ימים(

 ראש השנה-31.12-1.01.2018)יומיים(
 חג ההתגלות 06.01.2018 )יום אחד(
 חג הבשורה 25.03.2018 )יום אחד(
 חג הדקלים 25.03.2018 )יום אחד(

 פסחא 1.04.2018 )יום אחד(
10.05.2018)יום אחד( עלייה השמימה 

 מוסלמים:
 הולדת הנביא מוחמד 30.11.2017 יום אחד

 לילת אלאסרא ואלמעראג’ 13.04.2018 )יום אחד(
 צום הרמאדן 16.05.2018-13.6.2018 צום )לא חופש(

 עיד אל פיטר 16-14.06.2018 )3 ימים(
)5 ימים( עיד אלאדחא )חג הקורבן( 25-21.08.2018 

  

 נוצרים אורתודוקסים:
 חג המולד 6-8.01.2018 )3 ימים(

 ראש השנה 14-13.01.2018 )יומיים(
 חג ההתגלות 19.01.2018 )יום אחד(
 חג הבשורה 07.04.2018 )יום אחד(
 חג הדקלים 01.04.2018 )יום אחד(

 פסחא 8.04.2018 )יום אחד(
עלייה השמימה 17.05.2018)יום אחד(

 דרוזים: 
 חג הנביא אליהו )עיד אלח’דר( 25.01.2018 )יום אחד(

 חג הנביא שועייב )3 ימים( 27-25.04.2017 *
עיד אלאדחא )חג הקורבן( 25-21.08.2018 )5 ימים(

28

דקנט הסטודנטים, טלפון: 04-9901906

מזכירות אקדמית, טלפון: 04-9901965/882
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