Subsidized Personal Counseling
Services for Students and Postdocs

שרותי ייעוץ אישי מסובסדים
דוקטורים-לתלמידים ובתר

General
Graduate studies and postdoctoral training at the
Weizmann Institute are a period of significant
personal and professional development for
students. During this time students must face
many challenges and make meaningful decisions
about many important issues. This period has the
potential to lead to tension and personal and
interpersonal difficulties.

כללי
תקופת הלימודים במכון ויצמן הינה משמעותית
בהתפתחותו האישית והמקצועית של התלמיד
 במהלך תקופה זו עליו להתמודד עם.והמשתלם
אתגרים רבים ולקבל החלטות משמעותיות
 לא ייפלא אפוא שתקופה זו.בתחומים שונים
 קשיים אישיים,מהווה פוטנציאל למתחים
.ובינאישיים

About the Service
Student and Postdoc counseling services at the
Weizmann Institute are designed to offer
psychological help and support for students
dealing with issues of academic pressures,
relocation, conflicts with supervisors, personal
crises in life, interpersonal relationships, career
choices, and more.

אודות השירות
שירותי הייעוץ לתלמידים ומשתלמים במכון ויצמן
.נועדו להציע עזרה נפשית ותמיכה לסטודנטים
בנושאים של התמודדות עם לחצים בתפקוד
, קונפליקטים עם ממונים, קשיי מעבר,האקדמי
, קשרים בינאישיים,משברי חיים בתחומים אישיים
.קריירה ועוד

Duration
The service is intended for short-term
intervention in a crisis (with a duration ranging
from a few meetings to several months).

משך השירות
השרות הינו קצר טווח ומיועד להתערבויות בשעת
.(משבר )בין מספר מפגשים למספר חודשים

Service Provider
Counseling is done by a clinical psychologist and
is provided on the campus of the Faculty of
Agriculture, adjacent to the Weizmann Institute.

נותן השירות
הייעוץ מתבצע ע"י פסיכולוגית קלינית וניתן
.בקמפוס של הפקולטה לחקלאות

Confidentiality
Confidentiality is guaranteed for every call.
Information will be transferred to a third party
only on request and written consent of the
applicant.

סודיות
 מידע לגורם.סודיות מרבית מובטחת לכל פניה
אחר יועבר רק על פי בקשה והרשאה בכתב של
.הפונה

How to Apply
Students and postdocs Interested in this service
can contact Orit Viterbo, Institute Social Worker:

נהלי פניה לשירותי הייעוץ
המעוניינים בפניה לייעוץ מוזמנים לפנות לאורית
: ראש תחום עבודה סוציאלית במכון,ויטרבו
orit.viterbo@weizmann.ac.il :דוא"ל
08-934-4507 :משרד
054-263-9050 :נייד

Email: orit.viterbo@weizmann.ac.il
Office: 08-934-4507
Cell: 054-263-9050
Cost
The cost of each session of counseling services
(after FGS subsidy), is NIS 120.

עלות השירות
עלות כל פגישת ייעוץ )לאחר סבסוד של
. ש"ח120 :(המדרשה

