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פוירשטיין ואני מרכז לימודי הסמכה. מכתב זה נכתב בעקבות יוזמת הפקולטה להנגשה והידוק הקשר -שלוםשמי רובי 

 הסטודנטים. יחד אתכם אתכם במטרה לשפר ולקיים התנהלות משותפת מיטבית שלנו
 

ר וגר בבנימינה. למדתי תואר ראשון בביולוגיה, תואר שני ודוקטורט בתחום חק 2אני נשוי+קצת על עצמי: 
אני ראש המעבדה  2012דוקטורט בתחום חקר תאי גזע )צרפת(, ומשנת -מחלת הסרטן )אונ' ת"א(, פוסט

זהו העיסוק המרכזי בחיי המקצועיים. בין תפקידי בפקולטה, אני מרצה בקורס  -לחקר תאי גזע בפקולטה 
הסמכה אני מעורב  מבוא להיסטולוגיה, ביולוגיה התפתחותית, ותאי גזע ויצירת איברים. כמרכז לימודי

הפסקת \בטיפול בבעיות אקדמיות ואישיות של סטודנטים, טיפול בבקשות להבחנות מיוחדת, חופשת
היועצים לימודים ועוד. תפקידי כולל את ריכוז מערך הייעוץ האקדמי שלרשותכם, המפורט בטבלה מטה. 

קשיים נוספים שעלולים לצוץ מבחינה  סטודנטים רבים חווים ,לקשיים אקדמייםמעבר מודעים לכך ש
 .אמת לפני שהדברים יוצאים משליטה ובשביל זה אנחנו פהכלכלית, אישית, משפחתית ולפעמים צריך עצה טובה בזמן 

 יועצים האקדמיים ישמחו להעניק לכם סיוע, בין היתר, בתחומים הבאים:ה
 רפואיות ודיון בפתרונות אפשריים  בעיות אישיות, :וןכישל םוטר לימודי קושי ויזיה 
 או כאסטרטגיית ניהול התואר מחלהאו עקב כישלונות,  לפנים אישית רצוי לימודי כניתת התאמת 

  בעיות רגשיות, חרדת בחינות, אסטרטגיות למידה או ניהול זמן: הכוונה מקצועית ביחידה לקידום הסטודנט

https://kidum.web.technion.ac.il/  טיפול רגשי בשירות הפסיכולוגי וhttps://psyche.web.technion.ac.il/  

  ועוד הולמת בלתי התנהגותהטרדה, ם, כב פגיעהנה, יתק אישית או אקדמית לא  התנהלותאם חוויתם  
 בפקולטה יעוץ בנוגע להשתלבות במחקר 

לכול שנתון, הוקצה יועץ  , תשמח לסייע ולהכווין.רכזת הסטודנטים, כוכילגורם הרלוונטי:  פנייה במיילכיצד ולמי לפנות? 
על ג אשר התקבלו לפקולטה -אקדמי שמהווה כתובת ישירה עבורכם. הוקצתה יועצת אקדמית המטפלת בתלמידי שנה א

 . אם טיפול היועץ אינו מספק, אל תהססו לפנות אלי במייל.לתכניות מיוחדותויועצים  סמך רקע אקדמי
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
תכנית הלימודים דורשת יכולות אקדמיות גבוהות, תעצומות נפש ו"ארגז כלים" איכותי.  :לימודים ובעיות אקדמיותתקנון ה

תם למסלול הלימודים היוקרתי. השאיפה הטבעית שלנו היא לפעול ולא במקרה התקבל אנחנו בטוחים כי כולכם כישרוניים
האחריות הציבורית עליה לא נתפשר, היא הכשרת  ולהפוך לרופאים. יחד עם זאת, יחד, לסייע לכולכם להגשים את החלום

רופאים ראויים, ושמירה על מצוינות כיאה לאקדמיה בישראל ולטכניון. מסיבה זו, מדיניות הפקולטה היא לסייע ולתת 
הזדמנות נוספת לתלמידים שנכשלו, אך מאידך, לא להכשיר תלמידים שנכשלים שוב ושוב בקורסי החובה. נושא נשירת 

המסלול לרפואה כאוב במיוחד, והצבנו מטרה למנוע נשירה באמצעות הפעלת מערך יועצים אקטיבי ונגיש ואיתור תלמידים מ
שימו לב לדרישות  נון הלימודים המהווה חוזה בינינו,הנחיות תקקראו את אנא . טרום הכישלונותבעיות ופנייה שלכם אלינו 

 האקדמיות, לתנאים המביאים לדיון בהפסקת לימודים ותנאי מעבר לחטיבה הקלינית.
 

משותפת למלא את ייעודכם, להכשיר אתכם בצורה שכולנו במטרה הכנה חשוב לנו להעביר לכם את התחושה : אישית בנימה
נות מהשנים היללמרות הקשיים שעלולים לצוץ בדרך. השתמשו במשאבים שהקצנו לרשותכם ואל תשכחו  הכי טובה שאפשר

 באיחולי הצלחה ! .פלאותהנ
 

 פוירשטיין-פרופ'ח רובי שלום
 

 דואר אלקטרוני תפקיד שם
 shalomfe@technion.ac.il  רכז לימודי הסמכהמ רשטייןפוי-רובי שלוםפרופ'ח 

 seligs@technion.ac.il  יועצת לתלמידי רקע אקדמי  פרופ'ח שרה זליג

 haguyw@technion.ac.il  יועץ שנה א חגי וולפנזוןדר' 

 shai.berlin@technion.ac.il יועץ שנה ב דר' שי ברלין

 razpalty@technion.ac.il  יועץ שנה ג דר' רז פלטי

 danny.eytan@technion.ac.il יועץ לתארים כפולים  דני איתןדר' 

 omri.barak@gmail.com יועץ לתכנית מצוינות עמרי ברקפרופ'ח 

 lbscaffairs@med.technion.ac.i רכזת סטודנטים  כוכי ויגודצקי 
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