דיקנאט הסטודנטים
Dean of Students
عميد الطالب

היחידה הרב תחומית לסיוע לסטודנט
ייעוץ והכוון ללימודים וקריירה

דף מידע לפונה לייעוץ והכוון לימודי-תעסוקתי
שלום רב,
הייעוץ הינו תהליך המורכב משלוש עד ארבע פגישות עם יועץ-פסיכולוג .במהלך הייעוץ אנו רוצים
לעזור לך להכיר את עצמך ,להגדיר תחומי עניין ,לבדוק יכולות וכישורים ,ולהעמיק את היכרותך
עם עולם המקצועות .בין הפגישות תתבקשי למלא משימות שונות על מנת ללמוד על עצמך ועל
עולם המקצועות .מפגשי הייעוץ מתקיימים בימים א'-ה' בטווח השעות ( 9:00-16:00שעה שבועית
אחת לכל מפגש) .במהלך הייעוץ ניתן לעבור מבחנים לבדיקת כישורים ,נטיות ,צרכים ותכונות
אישיות .המבחנים נערכים לרוב בימים קבועים :שני/רביעי אחה"צ (החל מהשעה )14:00
ונמשכים  3עד  6שעות .עליך להביא בחשבון שתצטרכי לפנות לכך זמן .כמו-כן עומדות לרשותך
תוכנות מחשב תומכות ייעוץ.
מטרת הייעוץ הינה לאפשר לך לקבל החלטה על כיוון לימודי-תעסוקתי באופן עצמאי.
סודיות
על כל אינפורמציה הנמסרת בייעוץ חלה סודיות מלאה .לא נמסר כל מידע לגופים השונים בתוך
האוניברסיטה או לכל גורם אחר .כל מה שנרשם הינו לצרכים מנהליים ומקצועיים ,ואיננו מועבר
לגורם חיצוני ,אלא על סמך בקשה מפורשת של הפונה מלווה בכתב ויתור סודיות חתום על ידה.
הסדרי תשלום
התעריף לתהליך הייעוץ כולו הוא  1,450ש"ח ( 300ש"ח משולמים כמקדמה ו 1,150 -ש"ח לאחר
הפגישה הראשונה) .כל פגישה נוספת מעבר ל 4-מפגשי שיחה תעלה  300ש"ח.
ניתן לקבל לאחר סיום התהליך סיכום תמציתי של תהליך הייעוץ ,בתשלום נוסף.
זכאים להנחה:
 סטודנטים הלומדים באוניברסיטת חיפה.בוגרי אוניברסיטת חיפה ,עד שנה מסיום הלימודים. חיילים משוחררים ,עד שנתיים משירות סדיר.בכל המקרים שבהם הנועץ מבטל את הפגישה ללא התראה של  24שעות ,הוא מחויב בתשלום
על סך  300ש"ח עבור אותה פגישה.
שעות הקבלה במזכירות
ימים א'-ה' בין השעות  9:00-14:00בחדר  ,203קומה  ,2בבניין "בית הסטודנט".
טלפון .04-8249508 :מחוץ לשעות הפעילות ניתן להשאיר הודעה במענה הקולי.
דוא"לcareer@univ.haifa.ac.il:
אנו מודים לך על שיתוף הפעולה ומקווים שנוכל להיות לך לעזר
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שלום רב,
אם את סטודנטית או שוקלת להירשם ללימודים ,אנא צרפי לשאלון:
 .1צילום תעודת הבגרות
 .2צילום פסיכומטרי ומועד בחינה (במידה ונבחנת)
 .3צילום של אבחון לקות למידה – במידה וקיים
** לתשומת ליבך ,פגישה תתואם רק במידה והטפסים המבוקשים יצורפו לשאלון.
אנא מלאי בקפידה את השאלון המצורף .את המקדמה ניתן לשלם בשתי דרכים:
א .לשלוח צ'ק לפקודת אוניברסיטת חיפה על סך  300ש"ח על חשבון ייעוץ מלא.
ב .לשלם את המקדמה בכרטיס אשראי כאשר ניצור עמך קשר לתיאום פגישה.
הסכום המלא הינו  1,450ש"ח .יתרת התשלום  1,150ש"ח תשולם בפגישה הראשונה.
המקדמה מהווה עירבון עד למועד הפגישה .במידה והייעוץ מבוטל (לפחות  24שעות מראש),
יוחזר העירבון.
אם את מגיעה עם רכב ,ניתן לרכוש תווי חנייה במחיר  10שקלים לתו חד פעמי .אם הנך
מעוניינת ,עדכני את רכזת המדור בעת תיאום הפגישה הראשונה.

כתובתנו למשלוח:

המרכז לייעוץ פסיכולוגי והכוון לימודי – תעסוקתי
חדר  ,203קומה  ,2בניין "בית הסטודנט"
אוניברסיטת חיפה
חיפה 31905
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(לשימוש פנימי)
יועץ ______________
פגישה____________
מס' נועץ____________
מקדמה ____________
שאלון לפונה
שם________________:

מין :נקבה

כתובת______________________________:
כתובת נוכחית_________________________:

מס' ת.ז_______________.
טלפון________________ :
נייד__________________:

כתובת דוא"ל_________________________________________________ :
תאריך לידה____________:

תאריך הפנייה______________:

שנת עליה______________:

מצב משפחתי_______________:
האם את שולטת בשפה העברית? כן/לא

אם לא ,באילו שפות את שולטת?_____________________________________
עיסוק נוכחי ,ניתן לסמן יותר מהגדרה אחת :אנא סמני ב X -את ההגדרה המתאימה לך:
[ ]

תלמידת תיכון

[ ]

האם את משרתת  /שירתת בצה"ל? כן/לא.
במידה וכן ,מהי שנת שחרורך מצה"ל? ________________________________
מהו תפקידך האחרון? ___________________________________________

[ ]

תלמידת מכינה ,פרטי (מכינת בגרות או אוניברסיטה)____________

[ ]

נרשמתי ללימודים באוניברסיטת חיפה לשנת הלימודים __________
לחוג/ים ___________

[ ]

סטודנטית באוניברסיטת חיפה בחוג___________ ובחוג_____________
בשנה__________

בשנה___________

[ ]

סיימתי לימודים בחוגים ______________________________

[ ]

עובדת :כן/לא  ,פרטי___________________________________

[ ]

אחר__________________________________________
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סיבת הפניה ,ניתן לרשום יותר מסיבה אחת:
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

אני מתלבטת האם ללמוד באוניברסיטה
לא התקבלתי לאוניברסיטה
אני מתלבטת לאיזה חוגים להירשם .פרטי_____________________________:
לא התקבלתי לחוג_______________ בו אני מעוניינת ללמוד
אני שוקלת להחליף את חוג הלימודים שלי___________________________:

[
[
[
[

]
]
]
]

אני מתלבטת לגבי המשך דרכי המקצועית____________________________ :
קשיים בלמידה (בעיות ריכוז ,ליקויי למידה)  .פרטי______________________ :
קשיים בהשתלבות בשוק העבודה .פרטי_____________________________ :
אחר .פרטי___________________________________________________

האם עברת ייעוץ או טיפול במקום אחר? כן/לא .אם כן ,היכן? _____________________
_________________________________________________________________
האם עברת אבחון ללקויי למידה? כן  /לא.
אם כן ,היכן בוצע האבחון? ______________________________________________
מה היו ממצאיו העיקריים? _____________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________
* אנא צרפי העתק מדו"ח האבחון לטופס זה.
האם יש לך תעודת בגרות מלאה? כן  /לא.


אנא צרפי העתק של תעודת הבגרות לטופס זה.

האם נבחנת בבחינה הפסיכומטרית? כן/לא
אם כן ,באיזה תאריך? ____________________


אנא צרפי העתק מתוצאות המבחן .במידה ונבחנת לפני שנת  ,2006באפשרותך לחתום
מטה על מנת לאשר לנו לקבל את ציוני מבחן הפסיכומטרי שלך.
חתימה___________________ :
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הגדירי במילים שלך את הסיבות העיקריות לפנייתך לייעוץ:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________

שאלות לגבי ההתלבטויות המקצועיות:
א .אנא סמני ב  Xאת המשפט המתאר אותך מבחינת קבלת החלטה מקצועית ,והשלימי את
המידע המתבקש במשפט שסימנת:
____  .1אין לי אפילו כיוון כללי.
____  .2יש לי כיוון כללי ,אבל איני בטוחה בו  .פרטי____________________________:
____  .3אני מתלבטת בין מספר מקצועות .פרטי______________________________ :
____________________________________________________________________
__ .4אני חושבת על מקצוע אחד (השלימי) _________________ ,אבל לא בטוחה בו ,ומעוניינת
לבדוק התאמה ו/או אפשרויות נוספות לפני שאבחר.

ב .באיזו מידה את בטוחה בבחירה המקצועית שלך?
בטוחה מאוד  1 2 3 4 5 6 7 8 9כלל לא בטוחה

ג .כיצד היית מעריכה את עוצמת הקשיים שלך בבחירת מקצוע?
הקשיים שלי  1 2 3 4 5 6 7 8 9הקשיים שלי
חמורים ביותר

כלל לא חמורים

ד .אילו היו לי הכישורים או ההזדמנות ,הייתי בוחרת להיות ___________
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ימים ושעות בהם תוכלי להגיע לייעוץ .אנא צייני כמה שיותר שעות אפשרויות ,כדי שנוכל
לתאם פגישה (ימים א-ה ,בין השעות :)9:00-16:00
א_______
שעות

ב_______
שעות

ג________ ד________ ה________
שעות

שעות

שעות

ממי שמעת על המדור? ____________________________________________
במידה והגעת דרך האינטרנט ,דרך איזה אתר הגעת? _______________________

במידה וברצונך להוסיף מידע שלא עלה בשאלון ,אנא פרטי _________________
____________________________________________________________
__________ __________________________________________________
____________________________________________________________

ד11-0113-472-
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