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קדם אקדמיה

התנגדות ללימודים באקדמיה•

היעדר מודלים לחיקוי ומקורות  •
להתייעצות ולתמיכה

מרכזי הכוון ללא הכוונה ללימודים  •
ולמשרות אקדמיים

צורך בהשלמת לימודי ליבה•

אילוץ לבחור מסלול לימודים  •
בבחירת המכינה הקדם אקדמית

אתגרים
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הוספת הכנה לאקדמיה  : מרכזי הכוון•
ולתעסוקה

יצירת אוגדן מידע על המוסדות  •
ומסלולי הלימוד הקיימים

מתן לווי אישי על ידי רכז אקדמי •
חרדי

קורס היכרות עם תחומי הלימוד  •
והמוסדות ובסיומו בחירת הלימודים

תובנות והמלצות



שילוב בלימודים

:מאפיינים מבניים•

רים"במחמעט תחומי לימוד •

הכוונה להנדסה ולהייטק•

בקמפוסים  ' מיהו חרדי'קושי לזהות •
הראשיים

:מאפייני הלומדים•

שליטה נמוכה באנגלית•

היעדר הרגלי למידה המותאמים•

:מעטפת הסיוע•

איכותה  , חסר מידע על היקף השימוש•
והתאמה לצרכים

לצד שימוש , חברתי-צורך בסיוע רגשי•
מועט בסיוע המוצע

צורך בסיוע כלכלי לשכר לימוד ולקיום•

אתגרים
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:מאפיינים מבניים•

רים"במחהוספת תחומי לימוד •

פתרון לזיהוי סטודנטים חרדים•

:מעטפת הסיוע•

אקטיביות של המוסדות-פרו•

איסוף מידע לשם שיפור הסיוע•

י איש מקצוע ויצירת  "סיוע ע•
ומנטורינגקשר אישי 

מציאת דרך אפקטיבית לשיפור •
השליטה באנגלית

דחיית  , הלוואות: סיוע כלכלי•
סיוע במימון קורסי  , התשלום
אנגלית

תובנות והמלצות



נשירה מלימודים

:מניעה•

המוסדות אינם בטוחים שהם •
יודעים לאתר את הקשיים 

שעלולים להוביל לנשירה ובאיזו 
מידה הסיוע אפקטיבי

אבחון לקויות למידה במהלך שנה •
'א

–אין מעקב אחר הנושרים : טיפול•
מה היו הסיבות לנשירה וכיצד ניתן 

לשלבם בחזרה

אתגרים
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:  מניעה•

איתור מוקדם של הקשיים והצעת •
ניטור שוטף של  ; מענים מתאימים

מצב הסטודנטים ושמירה על קשר 
אישי

הקדמת האבחון של לקויות למידה  •
לשלב הקדם אקדמיה

:טיפול•

שיתוף פעולה ליצירת הסתכלות  •
דרך השכלה ועד , רציפה מהתיכון

והצעה לנושרים מסלולי , תעסוקה
חזרה ושילוב חלופיים

תובנות והמלצות



סיכום

סיוע כלכלימעטפת הסיועקדם אקדמיה
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