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דקאנט הסטודנטים הוא הגוף המרכזי באוניברסיטה העוסק ברווחת הסטודנטים ומטפל בבעיותיהם 

קשר הדוק עם המוסדות האקדמיים והמנהליים של האוניברסיטה לשם כך האישיות. הדקאנט מקיים 
 תוך שמירת סודיות. ,גופים חיצונייםעם ו

שם אריק מיטשל בקמפוס -על מרכז הסטודנטים נט הסטודנטים נמצאים בבנייןמשרדי דקא
 האוניברסיטה.

 :בדקאנט הסטודנטים עוסק 
    בעיות אישיות .1
   סיוע כלכלי (מלגות והלוואות) .2
    דיור (מעונות; סיוע בדיור) .3
    טיפול נפשי .4
 ייעוץ בבחירת כיוון לימודי ומקצועי .5
 הקהילהפעילות למען . 6
 שירותים לסטודנטים בעלי נכויות .7
 . שירותי רווחה לסטודנטים8
 אבחון וליווי סטודנטים בעלי לקויות למידה. 9

. שירותי סטודנטים: מילואים, חנייה חריגים, מס הכנסה, מחלה, היריון ביטוח לאומי, כרטיסי 10
      סטודנט, קבילות ועוד

 
  222–219 חדרים מס' ,'ק מיטשל, קומה ב: בניין ע"ש ארילשכת דקאן הסטודנטים

 deans@post.tau.ac.ilדוא"ל:  03-6408097, טלפון: 220’ : חדר מסמזכירות לשכת הדקאןא.  
טיפול בבעיות אישיות חריגות אשר לא באו על פתרונן במסגרת הפקולטות או המזכירות אחראית ל

 אירועים סטודנטיאליים. תאום ואישוראחראית לכמו כן  במסגרת אחד ממדורי הדקאנט.
  222’ : חדר מסשירות לסטודנטב. 
   (נא לוודא  17:00 - 15:00שעות בגם  'וביום ג 13:30 - 09:00שעות בה -קבלת קהל: ימים א     
 shoshial@tauex.tau.ac.il דוא"ל:  03-6409690פקס  , 03-6408832טלפון:  מראש)     

 
 מילואים:טיפול בסטודנטים הנקראים לשירות 

 שירות מילואיםשל  טיפול בבקשות לדחייה/קיצור/ביטול  – ם"ולת
יולי) זכאי לבקש דחייה, -תלמיד לתואר ראשון הנקרא לשירות מילואים במהלך שנת הלימודים (אוקטובר

ם, הנמצא במשרדנו ובמזכירויות "קיצור או ביטול שירות מסיבות אקדמיות, באמצעות טופס ולת
יום לפחות לפני מועד היציאה למילואים. טפסים שיוגשו  35. יש להגיש את הטפסים הפקולטות והחוגים

 מאוחר יותר לא יטופלו.
  יום לתואר ראשון . 21הגבלות מכסת הימים בשירות מילואים הן: 

  ם משקי בלבד."ם באמצעות ולת"תלמידים הלומדים לתארים מתקדמים יוכלו להגיש ולת
 .חונכות אישיתמילואים: ביטוח לאומי, תגמולי מילואים, כרטיסי צילום ורות יהטבות לסטודנטים בש 

יה וכרטיסי צילום יחנטיפול בזכאות ל: סטודנטים הסובלים מבעיות רפואיות חריגותחנייה עבור 
, וכן לסטודנטיות בהיריון החל מחודש לסטודנטים הסובלים מבעיות רפואיות חריגות, בכפוף לקריטריונים

 .שביעי
 .אומי מס הכנסה בלבדיבקשות לתטיפול ב: נסהמס הכ

של אי קבלת כרטיס, שינוי פרטים אישיים, כרטיס שנגנב, כרטיס פגום במקרים טיפול : כרטיס סטודנט
       " בתפריט "שירותי סטודנטיםניתן להזמין באינטרנט:  -כרטיס סטודנט  אבדןבמקרים של  וכ"ו. 

 "מידע אישי לתלמיד" .
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