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שותפים ושותפות יקרים ויקרות, 

ההיסטוריה מתחלקת לנקודות בזמן )איפה היית כש...?( אל מול שינויים ארוכים ותהליכיים. פעמים מעטות בזמן האירוע עצמו אנו 

מרגישים את העוצמה שלו, את הדרכים בהם הוא עוד עתיד להשפיע ולעצב את מהלך חיינו. מעטות הפעמים שמחלון הבית רואים 

את ההיסטוריה.

מגפת הקורונה הגיעה וטרפה את חיינו כרוח סערה. המוכר לנו השתנה בין לילה והכניס אותנו לתוך מערבולת - את הארגון עצמו ואת 

הפרטים הרבים כל כך המרכיבים אותו. במהלך החודשיים האלו שמענו לא פעם ש"זו לא אוניברסיטה בעם אם לא מגיעים לקמפוס", 

אך עד מהרה התבהרה דווקא תמונה אחרת: זו כן 'אוניברסיטה בעם' שמבקשת להמשיך, ועוד ביתר שאת, עבור התלמידים. זו כן 

'אוניברסיטה בעם' שיש לה שותפים חזקים אשר לא יתנו לה ליפול. נהפוך הוא, הם יחזיקו אותה חזק חזק. זו כן 'אוניברסיטה בעם' 

ואשר לה  ולעשות,  ימצאו את הדרך, גם אם היא דרך-לא-דרך, להמשיך  ויצירתיים אשר  וסטודנטים חרוצים  אשר לה אנשי צוות 

תלמידים, החשובים מכולם, אשר יבקשו לאתגר את עצמם, להתמודד, לגלות בעצמם כוחות חדשים, למצוא איך, העיקר להסתכל 

קדימה ולהמשיך. גם בימים טרופים כאלה.  

הדו"ח השנתי מסכם עשייה של שנה שלמה, אך הימים הם ימי קורונה. אנו מודות לכן ולכם, מעומק הלב, על השותפות והאמונה 

החזקה שאיפשרה להרים את הראש ולהיישיר מבט אל האתגרים שהקורונה עוד מזמנת, ולדעת שנוכל לה. 

וזוכרות איפה היינו כשהתחילה הקורונה, ואנו מאחלות שניפרד ממנה במהרה. ועד אז, נפיק מהאתגרים שלה את  אנחנו זוכרים 

המירב, נחזק מיומנויות לעולם העבודה העתידי, נחזק את החוסן הקהילתי שכל כך נפגע, נלמד ללמוד גם מרחוק, וגם נתפלל חזק 

לבריאות טובה טובה לכולנו. 

 בתודה חמה מכל הלב, ובברכת הצלחה,

עדי קול, יו"ר הועדה המייעצת | ענת אלדר וטין, מנכ"לית נכנסת

סיכום שנת הלימודים — תשע"פ
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פועלת לקדם חברה שוויונית המאפשרת לכל  'אוניברסיטה בעם' 

אדם לממש את עצמו ולהיות אזרח משמעותי בקהילה, באמצעות 

יצירת מפגש בין האוניברסיטה לבין אוכלוסיות מוחלשות.

)חזון התכנית(

 התכנית 'אוניברסיטה בעם' מבקשת לפתוח את שערי האוניברסיטאות בישראל 
בפני אוכלוסיות מוחלשות ולאפשר להן לרכוש ידע שימושי וחיוני בתחומים הנלמדים 
בין כתליהן. התכנית הינה מודל ייחודי עולמי בחינוך מבוגרים מאוכלוסיות מוחלשות. 

 פריסה ארצית רחבה 
ו-4 אוניברסיטאות

 סטודנטים-מנחים
לתואר ראשון

 לומדים
ב-4 קורסים שנתיים

81 2,035

 משפטים
 רפואה

 פסיכולוגיה
מנהל עסקים

תל אביב

חיפה

ירושלים

באר שבע

63%

3%1%
1%

13%

6%

3%

9%

עבודה קהילתית

ארגוני נשים

חוץ

שירות מבחן ושיקום האסיר

התמכרויות
אגפי שירותים חברתיים

בריאות הנפש

בתי ספר - הורים
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מינוף הידע הצבור 
באקדמיה לעשייה 

חברתית, בשעות 
הערב, כאשר הפעילות 

האקדמית 'הסטנדרטית' 
מגיעה לסיומה.

 למידה מעצימה 
שיטות למידה חדשניות 

המחזקות יכולות 
אישיות, מפתחות 

סקרנות ומעניקות רצון 
וכלים להמשיך ללמוד 

ולהתפתח.

ליווי מקצועי ואקדמי 
לסטודנטים-המנחים 

ועיסוק בפערים 
בחברה ובחינוך. 

מבנה עלויות 'רזה' 
המוביל להחזר חברתי 

גבוה אל מול ההשקעה 
התקציבית הנדרשת.

הסרת חסמים 
והנגשה באמצעות 
הסעות מאורגנות, 
כיבוד וקשר אישי.

 איך אנחנו
עושים זאת?

 מעודדים את הלומדים לקחת אחריות על חייהם ולפעול 
מתוך מודעות וחשיבה למענם, למען משפחתם ולמען סביבתם

מפתחים אזרחות 
משמעותית

 מקיימים מפגשים משמעותיים בין הלומדים לבין עצמם ובינם 
לבין הסטודנטים-המנחים ובכך יוצרים דו-שיח בין שכבות אוכלוסייה 

אשר לרוב אינן נפגשות בישראל

 יוצרים 
נקודות מפגש

פועלים להשוואת הזדמנויות ולצמצום פערי ידע והשכלה  
מגשרים על 

פערים חברתיים

מה אנחנו 
עושים?

בתמונה: 
כיתת פסיכולוגיה של המדריכה שי קלוגר 

באוניברסיטת תל אביב
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405 
שנה שלישית 

 598 
שנה שנייה

 קצת על 
הלומדים שלנו

מגדרשנות לימודתעסוקה

61%76%

39%

24%
471 גברים

1493 נשים1106 עובד

גיל ממוצע — 47

12

83%

13%

4%

מ-9 עד 11

עד 8

719
לא עובד

19%

28%

53%  1,132 
שנה ראשונה

74%82%

ו כ י ש מ וה כ י ש מ ה

 שנת
 לימודים
ראשונה

 שנת
 לימודים

שניה

 שנת
 לימודים
שלישית

בתמונה: 
הכיתה של המדריכה סתו אופיר באוניברסיטת בן גוריון
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 בתמונה: 
טקס סיום בכיתת פסיכולוגיה של המדריכה שי קלוגר, אוניברסיטת תל אביב

מגמת פסיכולוגיה

נדיה סעד, מדריכה בקורס מבוא לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה:

"לכתוב על החוויה באוניברסיטה בעם רק בכמה משפטים זה אחד הדברים הקשים ביותר בהתייחס למשמעות 
התהליך שעברתי בתוכנית. תוכנית זו מהווה עבורי את אחד הדברים הכי שווים ובעלי ערך בתואר. אוני' בעם 
פתחה עבורי מרחב כל כך מאתגר ומעצים והציבה בפניי את הכלים ואת כל העזרה שאני יכולה לדרוש אבל עם 
דגש שהעשייה לפועל תהיה באחריותי. אחד המשפטים שהכי אהבתי ושמעתי מהרכז שלי " את סוגרת הדלת 
והכיתה כבר שלך", בכיתה הזו עולם שלם חדש חם ומאתגר. הייתי צריכה לבוא כל פעם עם מטרה אחרת: 
לימודית או חברתית.. היו ימים שנכנסתי לכיתה עם עייפות או עצב ויצאתי עם אנרגיות בשמיים! אף פעם 
לא חשבתי שיהיה לי מגע כל כך ישיר וחם עם אנשים מכל כך הרבה אוכלוסיות ורקעים חברתיים שונים, ואם 
היה לי מגע כזה אז לא הייתי יודעת איך להכיל אותו ולהתאים את עצמי בלעדי ההדרכות והיחס מהתוכנית 
והאחראים עליה. אוני בעם היא אחד הדברים שרוצה שיישארו אותי לכל החיים: החוויות, הלמידה, הערכים 

והאכפתיות למען קיום שינוי חברתי, האמפתיה והאהבה."

 היבטים
מעשיים של 
הפסיכולוגיה

 נושאים נבחרים
 מתוך

תכנית הלימודים

 מהי
פסיכולוגיה

פסיכולוגיה 
התנהגותית

 קבלת
החלטות

פסיכולוגיה 
קוגניטיבית

פסיכופתולוגיה 
והפרעות נפשיות

 אופן ביצוע
 מחקר

פסיכולוגי

פעילות 
בקבוצה

 מצבי
קונפליקט

 שינה
וחלימה

התפתחות 
ילדים

זוגיות

שפת גוף

 מגדר
ונטיות מיניות

 התמודדות
עם לחצים

 סגנונות
הורות

התמכרויות

 תפיסה
וחושים

פסיכולוגיה 
פיזיולוגית

תיאוריות פסיכולוגיות 
קלאסיות ומודרניות

פסיכולוגיה 
חברתית

 הבנת
 התנהגויות
 שונות של

האדם

 התחילו: 800 לומדים 
סיימו: 736

92%
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מגמת פסיכולוגיה

מנחם איינהורן, תלמיד בקורס מבוא לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון: 

"הלימודים נתנו לי להכיר תחומים שלא נחשפתי או ידעתי. למדתי להבין ולהכיר את השונה. כל הנושאים שנלמדו 
בכיתה סיקרנו אותי ונתנו לי להבין שאין לא יכול ומי שרוצה ללמוד, יכול בכל גיל ומצב. אני מקווה שנוכל לחזור 

ללימודים בקרוב ונוכל לקבל העשרה וידע על ידי המדריכה עדי שעושה זאת בצורה מושלמת."

נוסף על המפגשים עם הסטודנטים-המנחים, במהלך השנה נפגשו הלומדים עם מרצים אורחים מתחום הפסיכולוגיה 
ששיתפו בתחומי המומחיות שלהם. משתתפי התכנית באוניברסיטה העברית למדו על סיגנלים חברתיים - איך אנחנו 
משדרים מסרים לחברה סביבנו ואיך אנחנו קולטים אותם בהרצאה של ד"ר יובל הארט. באוניברסיטת בן גוריון למדו 
ועל הפסיכולוגיה בעולם הדיגיטלי בהרצאה מרתקת של מר  כץ  עידית  על התפתחות המוסר בהרצאה של פרופ' 
אלמוג שמחון. באוניברסיטת חיפה מר אורי זכאי דיבר עם התלמידים על דיבייט ובנוסף התקיימה הרצאה על הבעת 
רגש ככלי ניהול שהעביר ד"ר אריק חשין. באוניברסיטת תל אביב התקיימו שתי הרצאות מאוד מעניינת, הראשונה 
 .CBT-בנושא זיהוי פנים של פרופ' גלית יובל והשנייה של ד"ר אלה קורן אשר חשפה את התלמידים לעולם הטיפול ב

נווה יעקב

רמת שלמה

רמות

גילה
ארמון הנציב

הר חומה

פסגת זאב
רמת אשכול

הר נוף
רסיטת חיפה

יב
אונ

אוניברסיטת תל אביב

האוניברסיטה העברית

תל אביב יפו

נתיבות

שדרות
שגב שלום

רהט

אופקים

באר שבע

עכו
חיפה

גבעתיים

טירת הכרמל

הרצליה

נצרת

רמת השרון

קרית ביאליק

נתניה
טייבה

קרית חיים

24
ת ו ת י כ

מעלה אדומים
בקעה-תלפיות

יון
ור

-ג
 בן

אוניברסיטת

כיתת צעירים בסיור באוניברסיטה העברית  ישיבת צוות במגמת פסיכולוגיֿה,
אוניברסיטת חיפה
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 בתמונה: 
הרצאת אורח בנושא מחלת הסכרת למגמת רפואה 

באוניברסיטת בן גוריון

מגמת רפואה 

 התחילו: 393 לומדים 
סיימו: 360

%

יעל בן אבו, תלמידה בקורס מבוא לרפואה באוניברסיטת בן גוריון: 

"רציתי להיות בקורס באוניברסיטה, לחוות את החוויה אבל ידעתי שאני לא יכולה להגיע 
לזה בגלל שלל סיבות. ברגע שהתחלתי את התוכנית "אוניברסיטה בעם" הרגשתי שסגרתי 
מעגל. זאת הייתה עבורי חוויה מתקנת שכל כך רציתי ופשוט התגשמה לי. יום שלישי היה 

עבורי יום קדוש שאני מקדישה אותי לעצמי."

 המערכות
 השונות
ותפקודן

 נושאים נבחרים
 מתוך

תכנית הלימודים

גוף האדם

מושגי יסוד 
ברפואה

 סל
התרופות

 חוק זכויות
החולה

 רפואת
שיניים

רפואה 
אלטרנטיבית

 מחלות
נפוצות

היגיינה

 רפואה
מונעת

 דרכי
טיפול

 תזונה נכונה
והגשת עזרה 

ראשונה

מחקר רפואי 
 למציאת
תרופות

מבנה מערכת 
הבריאות בישראל

92
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מרצים אורחים במהלך השנה מתחום הרפואה ששיתפו  גם במגמת רפואה נפגשו הלומדים עם 
חיפה  באוניברסיטת  עובדים. משתתפי התכנית  הם  עליהם  ובמחקרים  בתחומי המומחיות שלהם 
למדו על מחלת הסכרת מפי גב' איליאנה הלון, אחות בבי"ח רמבם. תלמידי סניף בן גוריון זכו לשמוע 
את ד"ר אלי לואיס שעוסק במחקרים החדשניים ביותר הנוגעים למחלת הסכרת וכן את גב' צליל 
סמן טוב שסיפרה על אוטיזם. באוניברסיטת תל אביב התלמידים למדו על אוסטאופורוזיס בהרצאה 
ילדים" אשר הוא עומד  וגם שוחחו עם אלדר עזר על המיזם "משחק  נור קבהא,  מרתקת של ד"ר 

בראשו המקנה להורים ידע וכלים להצלת ילדיהם מפני מצבי סיכון.

מגמת רפואה 

מחמוד קשקוש, מדריך בקורס מבוא לרפואה באוניברסיטת חיפה: 

את  ולהביא  שלי  מהידע  לתרום  ההזדמנות  את  לי  שנתנה  המשפחה  היא  בעם,  "אוניברסיטה 
עצמי במטרה להוביל לשינוי ולצדק חברתי בתחומי ההשכלה והאקדמיה. ללא ספק זאת הפעם 
הראשונה שאני מרגיש בסיפוק עצמי ורצון רב להמשיך ולהיות חלק בלתי נפרד ממנה גם בהמשך. 
לא זכיתי אי פעם להכיר את האישיות שלי ואת עצמי עד שהכרתי את המשפחה החמה שקוראים 
ללא  נטוש  להרגיש  לי  יצא  לא  הקורונה  ובמשבר  ברגעים הקשים  בעם. אפילו  אוניברסיטה  לה 
תמיכה, יקירי הרכזים גיבשו אותנו במקום אחד שנקרא משפחה חמה. ולמרות כל המרחקים בינינו, 
המשפחה הצליחה לפרגן ולהוביל אותנו לקדמת הפסגה, דווקא באותם ימים הרגשתי והבנתי עד 
כמה המשפחה התומכת יכולה ליצור ביטחון עצמי אצל כל אחד ואחת מאתנו למרות כל הקשיים. 
ברצוני להודות לכל הצוותים למיניהם על הליווי האישי והתומך במהלך מילוי תפקידי כמדריך 

לרפואה בשנה"ל תש"ף."

סיטת חיפה
בר

וני
א

יון
ור

 ג
בן

ת 
יט

רס
יב

אונ

ראשון לציון

רחובות

קרית מוצקין

חיפה

ג'וליס

14
ת ו ת י כ

דימונה

ערד

ירוחם

חורה

באר שבע

אוניברסיטת תל אביב

טקס סיום וחלוקת תעודות בטירת כרמל לתלמידי 
מגמת רפואה באוניברסיטת חיפה

 כיתת רפואה של המדריכה יעל יוגב,
אוניברסיטת תל אביב
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 בתמונה: 
 תלמידי מגמת משפטים מאוניברסיטת תל אביב

בסיור בבית המשפט העליון

מגמת 
משפטים 

תאיר אביגזר, מדריכה בקורס מבוא למשפטים באוניברסיטת תל אביב: 

"אם צריך להגדיר בשתי מילים מהי תוכנית אוניברסיטה בעם, הייתי מגדירה אותה כ"תרפיה לנשמה". לא רק שלי 
אלא גם של התלמידים שלי. כל אחד מהתלמידים, וגם המדריכים, מגיעים עם סיפור אישי שונה. כולנו מתכנסים 
בכיתה ללמוד את קורסי הבסיס של משפטים וזאת מתוך אמונה אמיתית שהידע הוא כוח. כל תלמיד או תלמידה 
מקבלים כלים פרקטיים להתמודדות בחיים בין אם מדובר בדיני משפחה או אם מדובר למשל בדיני עונשין. אך 
התוצר של התוכנית גדול יותר מקבלת הידע הפרקטי בלבד. למדנו יחד שאפשר לשנות והכוח בידיים שלנו. אפשר 
לשנות את הרושם הראשוני שלנו כלפי אחרים ולפזר את הסטיגמות מעלינו, להבין איך אפשר להצליח בדברים 
שחשובים לנו ולהגשים מטרות, ממש כמו ההגעה אחת לשבוע לאוניברסיטה )אחרי יום עבודה למשל(. אך יותר 
מהכל ללמוד איך כאינדיבידואל, אך גם כקבוצה, יש לנו את הכוח לשנות את הסביבה שלנו ואת עצמנו. כך לדוגמה, 
עמה מול קהל של אחד מהתלמידים הייתה חלום אך גם הפחד הכי גדול. בתכנית, הוא החליט להתמודד עם הפחד 
וסיפר את סיפור חייו מול קבוצה של אנשים. אומנם הדברים האמורים מרגישים מרוחקים במעט, אולי כי מדובר 
ב"קלישאות", אך קלישאות מתחילות באמת כלשהי וזוהי האמת שאני יצאתי איתה מהתוכנית. אני אישית יודעת 

שאפעל לשינוי חברתי בסביבה שלי וכך גם התלמידים שלי, כל אחד בדרכו שלו."

 התחילו: 536 לומדים 
סיימו: 460

86%

 נושאים נבחרים
 מתוך

תכנית הלימודים

 דיני
חוזים

מבנה מערכת 
המשפט

 משפט
ושואה

 הוצאה
לפועל

 דיני
סביבה

 דיני
משפחה

 דיני
עבודה

 משפט
פלילי

 דיני
נזיקין

זכויות וחובות 
של אזרחי 

מדינת ישראל
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תלמידי מגמת משפטים נפגשו גם הם במהלך השנה עם מרצים אורחים מתחום המשפט ששיתפו בתחומי 
בריונות  כגון  מורכבים  נושאים  לעומק  למדו  חיפה  באוניברסיטת  התכנית  משתתפי  שלהם.  המומחיות 
הוצאה  על  פלדמן,  קן-דרור  דלית  עו"ד  ד"ר  של  מרתקת  בהרצאה  באינטרנט  הפרטיות  והגנת  מקוונת 
 - שפירא  ליאב  עו"ד  ושל  חיפה  מחוז  פירעון  חדלות  תחום  מנהל   - אוחנה  ארז  מר  של  בהרצאה  לפועל 
יגאל בלפור שוחח עם התלמידים  והצפון. באוניברסיטת תל אביב עו"ד  מנהל מסלול מזונות מחוז חיפה 
דיני  בנושא  הרצה  למשפטים  מהחוג  מנדלסון  פרופ'  וכן  בארץ  הציבורית  הסנגוריה  ומבנה  זכויותיהם  על 
משפחה. באוניברסיטה העברית ד"ר שחר קטוביץ', רשם בהוצאה לפועל לשעבר וכיום עו"ד וחוקר בתחום 

המשפט הפלילי והמנהלי, סיפר לתלמידים על הליכים בהוצאה לפועל.

מגמת משפטים 

דוד נחליאלי, תלמיד בקורס מבוא למשפטים באוניברסיטת חיפה:

נופר המדריכה. התחלנו את הלימודים באוניברסיטה באופן  "ברצוני לשבח את תכנית אוניברסיטה בעם ואת 
פיזי לפני יותר מחצי שנה. אני נמצא בתכנית משפטים ומרוצה מאד. אנו לומדים פרקים במשפטים, נופר נוהגת 
להראות לנו גם שקופיות וסרטונים כדי שנקלוט את החומר יותר טוב. בזמן האחרון בגלל הקורונה אנו לומדים 
לך  תודה  הרבה  הלימודים.  מהמשך  ונהנים  מצגות  ,רואים  שאלות  שואלים  אנו  זום.  בעזרת  וירטואלי  באופן 

ולתכנית המאפשרים לנו לרכוש השכלה."

קריית אונו
רמלה

לוד

מגדל העמק

שפרעם

קרית אתא

ירכא

וניברסיטת בן גוריון 23א
ת ו ת י כ

אוניברסיטת תל אביב

פה
חי

ת 
יט

רס
ניב

או
האוניברסיטה העברית

גבעת זאב

בוכרים

לב העיר

רוממה

מזרח ירושלים

גונן

רמת גן

גוננים

פתח תקווה

סיור בכנסת לתלמידי מגמת משפטים 
באוניברסיטה העברית 

 הכיתה של המדריכה חן פרגר בשיעור מקוון
על משפט וקורונה באוניברסיטת חיפה

נשר

עספיא



11

 בתמונה: 
 הכיתה של המדריכה הדס גל בקורס מבוא 

למנהל עסקים באוניברסיטת בן גוריון

 מגמת 
מנהל עסקים 

 התחילו: 290 לומדים 
סיימו: 247

85%

נועה אברהמי, מדריכת קורס מבוא למנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב:

"ללא ספק התוכנית אוניברסיטה בעם הייתה אחד הדברים הכי מרגשים ומהנים שחוויתי בשנים 
האחרונות. התחושה שאתה נותן מעצמך ועושה משהו טוב למען אחרים היא מספקת וממלאת, 
אבל יותר מזה, כל מה שקיבלתי מהתוכנית והאהבה והפרגון מהתלמידים זה משהו שאין שני לו! 
פגשתי אנשים מיוחדים, מעניינים, כל אחד עם הסיפור שלו והייחודיות והצבע שהוא מביא איתו. 

חוויה שמילאה אצלי חלל ענק ונתנה משמעות נוספת ללימודים באוניברסיטה."

 נשים
 בעולם

העבודה

 ניהול
 קונפליקטים

 במקום
העבודה

 ניהול
זמן

חדשנות ויזמות 
עסקית

 כלכלה
בסיסית

 שוק
העבודה

 חיפוש
עבודה

שיווק

פרסום

 התנהלות
עם בנקים

 נושאים נבחרים
 מתוך

תכנית הלימודים

 מנגנוני
השוק

 צרכנות
נבונה

ניהול תקציב 
משפחתי

 המרכיבים
 השונים

 של המשק
הישראלי

 התנהלות
 בראיון
עבודה

 הקמת
 עסק קטן וניהולו

בתבונה

 כתיבת
קורות חיים
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גוריון: בן  באוניברסיטת  בתכנית  שלישית  שנה  ובוגרת  עסקים  למנהל  מבוא  קורס  תלמידת  ביטון,  לסרי  שושנה 

אנשים  הכרנו  פעולה.  ומשתפת  מצחיקה  מקסימה,  כיתה  עם  חברתי  למפגש  שלישי,  לימי  בהשתוקקות  מחכים  "אנחנו 
משכבות האוכלוסייה והתוודענו לאופים ולסיפור חייהם המעניינים ומעוררי השראה. זכינו בגל המדריכה, שידעה לרכוש 
את ליבנו ולהעשיר אותנו בגופים הרלוונטים, לחוקים שחשוב להכיר, טיפים, עצות כלכליות וניהול כלכלי נכון ומאוזן. מעל 
והן בשיעור עצמו. תודה על הזדמנות של שלוש שנים  הכל, ידעו בתכנית לשמור על קשר אישי הן בקבוצות הוואצאפ 

להעשרה, השכלה נפשית ולחיים."

הכיתה של המדריכה נועה אברהמי בקורס מבוא למנהל עסקים, 
אוניברסיטת תל אביב

 שיעור בכיתת נשים של המדריך גיא אהרן, 
קורס מבוא למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית

במגמת מנהל עסקים נפגשו הלומדים להרצאות מרתקות עם מרצים אורחים מתחום העסקים והכלכלה ששיתפו בתחומים 
שונים בעולם הניהול. משתתפי התכנית למדו לעומק נושאים מורכבים כגון כלכלה שיתופית בהרצאתו של גיא שר, מנהל 
הפעילות של חברת Via בישראל, שנפגש עם הסטודנטים באוניברסיטה העברית. תלמידי העברית זכו גם להרצאה מרתקת 
של עו"ד מיכל הלפרין, ראש רשות התחרות הממשלתית אשר דיברה עם התלמידים על הגבלים עסקיים ותחרות במשק. 
ישראל  גדי חזק מהמחלקה לכלכלה ששוחח עם הלומדים על כלכלת  גוריון התקיימה הרצאה של מר  בן  באוניברסיטת 

והתפתחותה ולסניף תל אביב הגיעו יועצים פנסיונים של חברת "מנורה מבטחים" ששוחחו עם התלמידים על פנסיה.

מגמת מנהל עסקים 

חולון

בת-ים

אוניברסיטת בן גוריון
יב

אב
ל 

 ת
טת

סי
בר

וני
א

קריית יובל
מזרח ירושלים

קריית מנחם ועיר גנים
בית הכרם
בית וגן

12
ת ו ת י כ

קרית מלאכי

אוניברסיטת בן גוריוןבאר שבע

ברסיטה העברית

וני
הא
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המיזם המשותף עם משרד הרווחה - השנה המשכנו את המיזם 
משותף אשר מכיר בערך הרב של התכנית עבור קהלי היעד השונים של 
משרד הרווחה. במסגרת זו מתקיימים שיתופי פעולה מקצועיים שונים 
חלק  מתוקצבת  וכן  ההשפעות  להעמקת  לתכנית  המשרד  יחידות  בין 

מהפעילות. 

המיזם המשותף עם משרד הבריאות - גם השנה המשכנו את 
שיתוף הפעולה הפורה עם מתמודדי הנפש במסגרת "סל שיקום" של 
משרד הבריאות, בשותפות אמיצה עם מלוות ההשכלה בחברת "נתן". 
אנו גאים להמשיך ולהיות חלק מהמסגרות הנבחרות על ידי המתמודדים, 

גם בשנה מאתגרת זו.

תהליך גיוס הלומדים - הרשויות אמונות על הפצת התכנית בקרב 
התושבים, כאשר הפניית המועמדים לתכנית נעשית על-פי קריטריונים 
הקבלה  להשכלה.  הזדמנויות  והעדר  סוציו-אקונומי  מצב  של  ברורים 
דורשת  היא  אך  קודמים,  כישורים  או  בהשכלה  מותנית  אינה  לתכנית 

רצינות, מחויבות לאורך זמן ומוטיבציה ללמידה.

קשר במשך שנת הלימודים - אנשי קשר מטעם הרשויות מלווים 
שותפים  הקשר  אנשי  בתכנית.  והסטודנטים-המנחים  הלומדים  את 
הלומדים,  נוכחות  על  דיווח  שבוע  מדי  ומקבלים  בשיעורים  לנעשה 
והעובדים  הקשר  אנשי  שעלו.  מיוחדים  ודברים  בקורס  הנלמד  החומר 
הסוציאליים תורמים להצלחת התכנית בזכות מחויבותם הרבה ללומדים 
משמעותי  בתכנית  ההשתתפות  את  שלהם  המינוף  כאשר  ולתכנית, 
בהשגת מטרות בתהליך הטיפולי של הלומדים. כך ההשפעה החיובית 
של הלימודים מתבטאת גם בשאר תחומי חייהם של המשתתפים. השנה 
חיזוק  על  עמלים  ואנו  הקורונה,  תקופת  במהלך  גם  קשר  על  שמרנו 

הקשרים גם לשנה הבאה

תכנית יתד לצעירים וצעירות בסיכון - אנו ממשיכים בשילוב 
הזרועות עם "יתד", התכנית הלאומית לקידום צעירים וצעירות בסיכון. 
בלימודים  האוניברסיטאות  בכל  צעירים  כ-100  השתלבו  זו  במסגרת 
וכתות יחודיות לצעירים פעלו באוניברסיטאות השונות. תכני הקורס היו 
מותאמים לצרכיהם של הצעירים והיוו טעימה ראשונה לקראת לימודים 
אקדמיים. בשנה הבאה עתידים ללמוד כ-300 צעירים וצעירות בשורות 

התכנית.

השותפים שלנו 
ברשויות הרווחה 

והבריאות

 בתמונה:
כיתת הצעירים של המדריכה מעיין מסניף ירושלים 

במפגש סיום שנה

ז'קלין איבגי, מרכז אישה לאישה דימונה: 

"בעירית דימונה, אגף הרווחה והשירותים 
החברתיים, מחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית 
מופעלת זו השנה השביעית תכנית "אוניברסיטה 

בעם" באוניברסיטת בן גוריון בנגב. התלמידים 
משתלבים בעולם האקדמיה, ופותחים צוהר 

לידע משמעותי והרחבת אופקים. מעבר לידע 
מקצועי נהנים הסטודנטים מתחושת שייכות, 

העצמה, עידוד ומעורבות ויצירת קהילה פעילה 
תומכת. אנו מודים לצוות התכנית,על שיתוף 

הפעולה המקצועי והפורה, על הסבלנות, המסירות 
והתמדה בקשר רציף. היכולת להקשיב ולהכיל, 

ולתת מענה מקיף לצרכי התלמידים. לסטודנטים 
המקסימים המהווים אוזן קשבת, תמיכה וקשר 

אישי ומגבש עם התלמידים, מעבר להקניית חומר 
הלימוד. מוקירים בשמנו ובשם התושבים על 

ההזדמנות הייחודית להיות חלק מהתכנית."

פעילות התכנית ‘אוניברסיטה בעם’ 
מתאפשרת על-ידי שותפויות רבות שנים עם 
רשויות הרווחה, הבריאות והחינוך, בלמעלה 

מ-50 רשויות מקומיות ומשרדים ממשלתיים. 
השותפות כוללת מגוון היבטים:
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זכרון בסלון

"זכרון  אירועי  במסגרת  השואה  יום  את  בעם  באוניברסיטה  מציינים  שנה  כמדי 

יום  וויתרנו ובסניפים השונים ציינו את  בסלון". השנה, גם בזמן משבר הקורונה, לא 

זכרון בסלון מהווה דרך אלטרנטיבית לספר את  וירטואלי.  זכרון בסלון  דרך  השואה 

כמו  ומשפחתית.  אינטימית  באווירה  הניצולים,  של  הגבורה  וסיפורי  הזוועות  סיפורי 

כן, מתאפשר להוסיף קטעי קריאה, דיונים בנושאים חברתיים וכל מה שהמארחים 

עבור  מעצימה  חוויה  האירוע  מהווה  בעם,  אוניברסיטה  עבור  בו.  חפצים  והאורחים 

הלומדים ועדות נוספת כי למידה וזכרון יכול שיתקיימו גם לא במסגרת פורמאלית 

ובאמצעות דיון חברי וחברתי על ענייני דיומא שציוו אותנו הנספים ועודם רלוונטיים. 

השנה התקיימו כ-6 סלונים וירטואלים דרך הזום והשתתפו בהם כ-180 תלמידים 

ומדריכים.

בנוסף, זוהי השנה החמישית שבה צוות מדריכות בוגרות מסניף ב"ש מקיים מפגש 

זכרון בסלון לתלמידים בוגרי שלוש שנים מדימונה ומב"ש. גם השנה, חרף המשבר, 

התקיים מפגש מקוון בזום ובו השתתפו כ-30 בוגרי התכנית )מדריכים ותלמידים(, 

דנה כהן, מדריכת רפואה לשעבר וכיום לקראת סיום לימודי הרפואה, הנחתה את 

הסלון וסיפרה - "כבר חמש שנים שאני ובוגרות אוני' בעם נפגשות בזכרון בסלון כדי 

להמשיך את המסורת, נפגשנו אתמול בזום. היה ערב מרגש וכל כך מיוחד! תודה 

לכל מי שלקחה חלק, הקשיבה ושיתפה".

השכלה והעשרה 
באוניברסיטה בעם

בתמונה:
זיכרון בסלון בזום לתלמידי קורס מבוא לפסיכולוגיה 

באוניברסיטה העברית

בתמונה: טקס סיום מקוון לבוגרי התואר באוניברסיטת אריאל

שילוב בוגרי התכנית במוסדות השכלה גבוהה
אוניברסיטת  אריאל,  אוניברסיטת  עם  דופן  יוצא  פעולה  שיתוף  מקיימת  התכנית 
ילין, הקולטות בוגרים מצטיינים של התכנית,  גוריון, מכללת הדסה ומכללת דוד  בן 
המשתלבים בלימודים לתואר ראשון, וזאת ללא דרישה מוקדמת לבחינה פסיכומטרית 
ניתנות באדיבותה של  ילין  ודוד  בגרות. המלגות במכללות הדסה  בחינות  לציוני  או 

עיריית ירושלים.

במיוחד של תלמידים שלנו שסיימו תואר ראשון  סיום מרגש  לחגוג  זכינו  השנה 
בצל משבר הקורונה. כ-13 בוגרי תואר ראשון סיימו בהצלחה מרובה את התואר 
ומאחר והאוניברסיטאות נסגרו, לא התקיים טקס חלוקת התעודות. ראינו חשיבות 
גדולה לתת התייחסות לאירוע זה וקיימנו טקס סיום בזום לתלמידים כדי לציין את 
הרגע המשמעותי, המרגש והמכובד של קבלת התואר. אנו גאים בתלמידים שלנו 
שעל אף כל הקשיים מגלים התמדה ומסירות אין קץ לאורך כל שנות הלימודים 

והתוצאות מדהימות!

"אוניברסיטה בעם" מבקשת לאפשר 
ללומדים להמשיך ללמוד ולהתפתח במסגרת 

התכנית ולאחריה, וזאת מתוך ההבנה 
שהלומדים, המגיעים מאוכלוסייה מוחלשת, 

בדרכם להיות לומדים עצמאיים בעלי 
 תחושת מסוגלות ומוטיבציה לפעולה. 

על כן, במעלה השנה יוזמים תלמידים, 
שותפים ובוגרים שיעורים ומסגרות שונות 
הממשיכים ופועלים כדי לתעל את חדוות 
הלמידה למסגרות וגופים נוספים היכולים 

לסייע להם בהמשך הדרך. המטרה 
המשותפת של כל אלה היא הובלת תהליך 
משמעותי של לקיחת אחריות, אקטיביות, 

פיתוח מוטיבציה ומתן כלים פרקטיים.
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 בשנת תש״פ לימדו בתכנית
 81 סטודנטים-מנחים: 

 24 סטודנטים באוניברסיטת 
תל אביב לימדו רפואה, 

משפטים, מנהל עסקים 
 ופסיכולוגיה;

18 סטודנטים באוניברסיטת 
בן גוריון לימדו רפואה, מנהל 

 עסקים ופסיכולוגיה;
19 סטודנטים באוניברסיטה 

העברית לימדו משפטים, 
מנהל עסקים ופסיכולוגיה; 

ו-20 סטודנטים באוניברסיטת 
חיפה לימדו משפטים, רפואה 

ופסיכולוגיה.

 כל סטודנט-מנחה לימד 
קבוצה המונה כ-20 לומדים, 
כאשר בניית מערכי השיעור 

והתאמתם לאוכלוסיית היעד, 
 נעשתה בצוותים 

 של 4 סטודנטים-מנחים 
אשר לימדו מקצוע זהה, 
 בהנחיית רכז/ת מגמה, 

בדרך כלל מדריכי עבר בתכני 
עבר בתכנית.

הסטודנטים-
המנחים

 בתמונה: 
שיעור בסדנה האקדמית 

באוניברסיטה העברית

 מתוך עבודת הסיכום של הילה סגל, 
מדריכה בקורס מבוא לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב

"יותר מהכל, אני מאמינה שעצם ההיכרות עם אוכלוסיית התלמידים הייחודית של אוניברסיטה 
שבאספקטים  באוכלוסיה  מדובר  הזו.  מהתוכנית  שקיבלתי  ביותר  הגדולה  המתנה  היא  בעם, 
רבים נמצאת בשולי החברה הישראלית, אולם על אף זאת ואולי אף בזכות, התוודעתי לאנשים 
ומלאי מוטיבציה מעוררת השראה. מדובר באנשים שחייהם לא האירו להם  עוצמתיים, חזקים 
הם  עדיין  אולם  פשוטה,  לא  סוציואקונומית  ומציאות  מיניות  פגיעות  אובדן,  של  חוויות  פנים, 
מגיעים כל שבוע מחדש, עיניהם נוצצות ומתרגשות לפגוש אחד את השני, לפגוש אותי וללמוד. 
בעיניי, העוצמה נעוצה ביכולת שלהם לתפקד מתוך הקושי, ביכולת לקבל החלטה שהם הולכים 
בדרך שמעודדת צמיחה ובנייה עצמית. מבחינתי, להכיר אותם ולהיות חשופה לקושי ובמקביל 
לצפות בצעדים שהם לוקחים בהשקעה שלהם בעצמם, הייתה חוויה כה מיוחדת בפני עצמה, אשר 

העניקה לי משמעות רבה למפגש מידי שבוע."  

לאורך השנה האקדמית:  מדי שבוע  מפגשים  ל-3  היו מחויבים  הסטודנטים-המנחים בתכנית 
ואשר  ההוראה,  לעבודת  ולהכינם  להכשירם  היא הסדנא האקדמית שמטרתה  המפגש הראשון 
וחיזוק מחויבות חברתית; המפגש  גיבוש  ובבחינה,  בחינוך, בפערים בחברה הישראלית,  עוסקת 
השני הוא ישיבת הצוות עם רכז/ת המגמה בה נעשית עבודת ההכנה לקראת השיעור; והמפגש 

השלישי הוא השיעור השבועי עם הלומדים בתכנית.

על ההשתתפות בסדנא האקדמית, כמו גם על עבודת ההוראה המעשית, מקבלים הסטודנטים-
המנחים נקודות זכות אקדמיות, וזאת כחלק מתפישה הגורסת כי ההשכלה האקדמית צריכה 
הידע  של  והנגשה  דמוקרטיזציה  לצד  סטודנטים,  של  חברתית  מעורבות  ולקדם  ליזום  לעודד, 

האקדמי. 

הסדנא האקדמית מבוססת על קורס שכתבה מייסדת התכנית, חה”כ לשעבר דר' עדי קול, והועבר 
השנה על-ידי צוות מנחים אקדמיים: מירה אלתר, בן הגואל, מיכל פלג-ביצור וענבל שמעוני.

העצמה  תכנית  וליישם  לכתוב  נדרשו  בה  עבודה  הסטודנטים–המנחים  כתבו  הקורס  במסגרת 
בהמשך  תכניתם,  על  רפלקציה  הסטודנטים-המנחים  ביצעו  היישום  שלב  לאחר  כתתם.  עבור 

לפילוסופיות החינוכיות שנלמדו בקורס.  

במהלך הסדנה האקדמית נפגשו הסטודנטים עם ארגונים חברתיים ומובילי דעת קהל על מנת 
לשמוע על זוויות שונות לעשייה חברתית משמעותית. במהלך סמסטר ב' נפגשו הסטודנטים בזום 
עם חנן כהן, מנהל מחקר ואסטרטגיה בתכנית המנהיגות 'מעוז' אשר הרצה לסטודנטים בנושא 
'חוסן קהילתי' וכיצד הוא מחזק את החוסן האישי. בנוסף, נפגשו הסטודנטים עם נירית שיישון ועם 
הילה בן חמו מטעם ארגון ג'וינט - תבת כדי ללמוד על עולם המיומנויות של המאה ה-21 ויחד 
לפני  רגע  באוניברסיטה בעם.  מיומנויות חשובות אלו אצל הלומדים  ניתן להטמיע  כיצד  חשבנו 
סיום השנה, התכנסנו להרצאה מרתקת של אלונה בר און, יו"ר ושותפה בחברת גלובס, אשר דיברה 
על נושא האמון ועל השינוי שהיא מחוללת בתקשורת ובחברה דרך העולם העסקי בו היא נמצאת.

בסיום השנה כותב כל סטודנט-מנחה עבודה אישית הכוללת מבט רטרוספקטיבי על התכנית, 
תוך ניתוח והסתכלות על אירועים ותהליכים שקרו במהלך השנה. בעבודה הסטודנטים משלבים 

את הידע התיאורטי שרכשו במהלך השנה. 
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על הקורונה 
באוניברסיטה 

בעם

קשה להפריז בסדר גודלו של "אירוע הקורונה", בדגש על אוכלוסיות מוחלשות ובהן תלמידי 

אוניברסיטה בעם. נוסף לפגיעה הישירה כתוצאה מהוצאה לחופשות ללא תשלום ופיטורין, 

שקט  בור  נפער  המשפחה,  חיי  את  המשתקת  כלכלית  ודאות  ואי  קטנים  עסקים  קריסת 

ביטוי  לידי  בא  זה  פער  הדיגיטלי.  הפער  של  צידיו  משני  הניצבות  אוכלוסיות  בין  וקטלני 

הטכנית  היכולת  היעדר   - התשתית  בהיבטי  ראשית  עיקריים,  מרכיבים  שני  של  בהיעדרם 

לגלוש באינטרנט בצורה נגישה ובטוחה, ושנית בהיבטי השימושים - היעדר היכולת למצות 

את האפשרויות הגלומות בעולם מקוון, בצריכה, תהליכי למידה, ברשתות חברתיות, בהגעה 

היו  בעם  באוניברסיטה  שהתלמידים  רק  לא  לפיכך  ועוד.  נתונים,  איסוף  אמין,  מידע  אל 

הראשונים להיפגע פגיעה כלכלית מיידית ממשבר הקורונה, ההשלכות של חוסר היכולות 

לצרוך שירותים, מידע וידע בצורה מקוונת, הולכות ומרחיקות אותם ואת בני ביתם מהיכולת 

להתאושש ממשבר זה.

תחת מגבלות הקורונה, ברור היה לנו כי לא נוכל לקיים את הפעילות כסידרה, ולכן חיפשנו 

ועובדים  היות  מטרותיה.  ועל  התכנית  עקרונות  על  שמירה  תוך  לפעילות  חלופיים  מודלים 

הרבה  לשמחתנו  אך  התכנית  בהפעלת  קשיים  עם  שהתמודדנו  כמובן  לחל"ת,  יצאו  רבים 

הסטודנטים נותרו מחוייבים לתכנית, למלגה ולנקודות הזכות והמשיכו להפעיל את התכנית. 

רבים מהם, תוך יצירת פתרונות יצירתיים, גילוי יוזמה ושיתוף בידע ופרקטיקה בצורה ארצית. 

הקורס האקדמי הוסב רובו ככולו לליווי הסטודנטים בהפעלת התכנית, וכך הצלחנו לשמר את 

הפעילות ולהתאימה לצרכי השעה, ככל הניתן.

מיכל פרץ, מדריכת פסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית:

חושבת  אני  התלמידים.  בין  כזו  אחווה  מעין  בכיתה,  מיוחד  גיבוש  איזשהו  "נוצר 
שההתמודדות עם האתגר של למידה מרחוק גם נתן להם הרבה - עם הזמן, יותר אנשים 
הצטרפו למסגרת של הלמידה המקוונת, הם למדו יותר ללמוד לבד ו״להתמודד״ בעצם עם 
הרצאה של 40 דקות בכל שבוע. הלמידה מרחוק במסגרת הזו חשפה אותם יותר למרחק 
הדיגיטלי ולאפשרויות שהוא מציע, ואולי קצת חיברה אותם לעולם שנרתעו ממנו עד כה. 
אני מקווה שלמרות שכביכול איבדנו חלק משמעותי מהמהות של אוניברסיטה בעם, שזה 

עצם ההגעה לאוניברסיטה, עדיין הם יסכמו את השנה כחווייתית ומוצלחת.״

 בתמונה:
 טקס סיום בכיתת פסיכולוגיה של 

המדריכה מיכל באוניברסיטה העברית
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זכויות 
רפואיות

הליכי חקיקה 
מזורזים

על הקורונה באוניברסיטה בעם

 מטרות הפעלת התכנית 
בזמן הקורונה:

 חוסן: מפגש, שגרה, קבוצה
כלים: לתחילת פיתוח אוריינות 

 טכנולוגית
ידע: רלוונטי למשבר 

 תוך כדי תנועה, 
גיבשנו את תכנית "צו השעה" 
אשר כללה שלושה מרכיבים:

התאמת תכני השיעורים במגמות  )א( 
לצרכי השעה, כך למשל ללמידה 

כלכלת משפחה, ניהול תקציב, 
עסקים בזמן קורונה, ועוד 

במסגרת מגמת מנהל עסקים, 
על מיצוי זכויות במסגרת מגמת 

משפטים, למידה על הגיינה 
ואורח חיים בריא במסגרת מגמת 

רפואה, פסיכולוגיה חיובית 
והתמודדות עם מצבי לחץ 

במסגרת מגמת פסיכולוגיה.

עבודה על אתגר דיגיטלי במיקוד,  )ב( 
אשר לטובתו קיימנו תהליך 

מיפוי פרטני לכל תלמיד ביחס 
למרכיבים השונים, כך שייבנה 

לו תהליך הכולל מידע, משימות 
לתרגול ציר התקדמות לטובת 

יצירת התמודדות עם הפער. כלל, 
הפעילות תיושם רובה ככולה 

בסמסטר זה במסגרת מקוונת, 
אך באמצעים מותאמים, נגישים 

ומקוריים כך שיצליחו להגיע 
לתלמידים בצורה מיטבית.

רשת תומכת, אשר מתגלה  )ג( 
כאחד ממרכיבי החוסן המרכזיים 

ביותר עבור הפרט. הסטודנטים 
)המדריכים( החלו ליווי אישי של 

התלמידים באמצעות שיחות 
טלפוניות, פתיחת קבוצת 

ווטסאפ, שיחות אישיות ועוד.

על  בווטסאפ  דיונים  מצגות,  זום,  סרטונים,   - שונות  בפלטפורמות  התבצעה  הלמידה 
חומר שנשלח, דפי עבודה, שאלונים מקוונים. בשני סניפים התקיימו קבוצות מיקוד על 

אוריינות דיגיטלית. 

גיל המעבר 
ואורח חיים בריא

מיצוי זכויות 
בדגש על חל"ת

יזמות חברתית 
וקהילתית

שוק ההון

 לחסן
את העסק

התמודדות 
עם כשלונות

ההיסטוריה 
של משברים 

כלכליים

שגרת חיים 
בזמן הקורונה

אלטרואיזם

 מפגש
״זיכרון בסלון״ 

בכל אחד 
מהסניפים

 התמודדות
עם חוסר ודאות

בג״ץ ואכיפה 
משטרתית

תזונה בריאה

אלימות 
במשפחה

 מגיפות —
אז והיום

מערכת הנשימה 
ומכונות הנשמה

שינה ומערכת 
ההורמונים

מעמד 
האישה

תביעות 
יצוגיות

העברת תקנות 
בממשלה

 לחץ
וחרדה

היגיינה

הקמת 
ממשלה

 פגיעות
מיניות

קצת ממה שלמדו:
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על המעטפת
בין  אישי  קשר  התקיים  שבוע  כל   - תלמידים  עם  אישיות  שיחות  התקיימו 
המדריך לתלמיד, בין אם בשיחת טלפון ובין אם בהודעה אישית. סה"כ נשמר 

קשר רציף עם  כ-1550 תלמידים לאורך התקופה.

הפניית קשיים שעלו מהתלמידים לגורמי הרווחה הרלוונטיים - גם במהלך 
את  המלווים  הסוציאלים  מהעובדים  רבים  עם  רציף  קשר  נשמר  זו  תקופה 
התלמידים. במהלך התקופה הועברו לטיפול כ- 40 מקרים חריגים אשר עסקו 
בחוסר במזון, מצב נפשי לא טוב בעקבות המשבר, מצב כלכלי רעוע בעקבות 
היציאה לחל"ת ועוד. כל מקרה הועבר לגורם המסייע המתאים, טופל והמעקב 

אחריהם ממשיך גם לאחר הטיפול. 

 10 כ-   - לחל"ת  שיצאו  לתלמידים  עוזרים  הבוגרים  מקהילת  מתנדבים 
בוגרים התנדבו לעזור לתלמידי התכנית אשר הוצאו לחל"ת במיצוי  מדריכים 
תלמידים  כ-50  סה"כ  לאומי.  וביטוח  התעסוקה  לשכת  מול  שלהם  הזכויות 
והגשת  במילוי  עזרה  טלפונית,  בעזרה  ביטוי  לידי  באה  אשר  תמיכה  קיבלו 
את  המשיכו  הבוגרים  המדריכים  כן,  כמו  המטפל.  הגורם  מול  ווידוא  הטפסים 
המעקב גם לאחר הסיום הטיפול על מנת לוודא שהתלמידים אכן קיבלו את 

הכסף.

טקסי סיום – כלל התלמידים ערכו טקסי סיום לתכנית, חלקם במפגשים פיזיים 
במקומות שונים בקהילה, וחלקם בזום. בת"א אירחו בטקסי הזום גם את סגל 

האוניברסיטה אשר הצטרף וכיבד את התלמידים בנוכחותו.

בו  ארצי  מדריכים  מפגש  התקיים  פסח  לקראת   - ארצי  מדריכים  מפגש 
חוסן  אודות  הרצאה  שמענו  במהלכו  התכנית,  וצוות  מדריכי  כ-90  השתתפו 
קהילתי בזמן משבר. לאחר מכן חזרה מתכונת הליווי לסטודנטים למתכונתה 
ליווי  "צו השעה" -  יישום תכנית  ונערכו מפגשים בכל סניף לטובת  השבועית, 
הסטודנטים בקיום המיפוי, מפגש ארצי בנושא מודל I PRO של תבת - ג'וינט 
ישראל בתכנית, מפגש לטובת התאמת התכנים לתקופת המשבר, שיחה עם 

אלונה בר-און ועוד.

הפעילות  להתאמת  עבודה  צוותי  הוקמו  המשבר  במהלך   - ארציות  התאמות 
ללמידה מקוונת, ובהם צוותי עבודה שעסקו באוריינות דיגיטלית, הערכה וציונים, 
ותהליכי הפרידה. הצוותים יצרו תשתית ידע וחשיבה לפעילות הסניפים השונים.

 דנה רביד, 
תלמידה בקורס מבוא לרפואה 

באוניברסיטת תל אביב:

 "בזכות אוניברסיטה בעם הרגשנו 
שלא נזנחנו והמשכתם גם בתקופת 

 הקורונה למלא את החלל שנוצר בחיים 
של כל אחד. אני רוצה להודות על שנה 
נהדרת שהתחלנו וסיימנו יחד. הרגשנו 

 שדואגים לנו, שחושבים עלינו 
ועל הצרכים שלנו, המדריכים כל הזמן 

המשיכו להמציא את הגלגל עבורנו."

בתמונה:
הכיתה של המדריכה שקד זוהר בשיעור משפטים בזום 

באוניברסיטת חיפה

על הקורונה באוניברסיטה בעם
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בתמונה:
 שיעור ראשון בזום בכיתת הצעירים 

של המדריכה שוהם גייגר 
באוניברסיטת חיפה 

בתמונה:
 הווטסאפ הכיתתי של אמל, 

מדריכת משפטים באוניברסיטת חיפה, 
לאחר שיעור בזום

זרקור על אוריינות דיגיטלית:
מנת  על  תלמיד/ה,  כל  עם  זריז  דיגיטלי  מיפוי  המדריכים  ערכו  לפעילות  החזרה  עם 
להבין האם יש ברשותו תשתית ללמידה מרחוק, ואם כן, ואם כן, כיצד נוכל לסייע לו/

לה בפיתוח יכולות סביב שלושת המיקודים:

"היי יערה וכל צוות אוניברסיטה בעם,

ברצוני להביע את הערכתי הרבה אליכם בתקופת זו — תקופת הקורונה, בה המשכתם, 
ולא  והצלחתם לשמור על קשר עם מטופלינו היקרים בכל דרך אפשרית  השתדלתם 

ויתרתם עליהם. הן ברמה הטכנולוגית והן ברמה האישית.

מקבלת  הנאה  ועל  שאפשר  כמה  עד  התוכנית  של  רצף  שמירת  על  דיווחו  מטופלים 
שיעורים ותכנים בנושא הנלמד דרך הזום, ווטצאפ ועוד... כמו כן על התרגשות עצומה 
חשובה  חוויה  השואה.  יום  בערב  השואה  ניצולת  עם  ומשמועתי  המרגש  מהמפגש 

ומשמעותית עבורם.

המדיה  אמצעי  כל  עם  התמודדו  שהמטופלים  מהעובדה  התרגשתי  אישי,  באופן 
והטכנולוגיה כדי לשמור על חוויית הלמידה, שהיוותה אי של שפיות עבורם בתוך כל 
התקופה ההזויה הזאת, שאני מקווה כי אנו קרובים לסיומה. כמו כן התרגשתי ושמחתי 

מכך שלא הרימו ידיים או ויתרו לעצמם ועל עצמם."

בברכה, ז'קלין

על הקורונה באוניברסיטה בעם

מערכי השיעור שנבנו כללו התייחסות לחומר הנלמד וכן לפלטפורמה בהתאם למיפוי, 
המדריכים שלחו לכיתות חומרים להמשך למידה, שאלות על תכנים שנלמדו, הפניות 

לכלים ועוד.

חיפוש מידע 
ונתונים

תקשורת ורשתות 
למידהחברתיות
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מספר לומדים איפיון לומדיםמגמת לימודאוניברסיטה 
התחלתי

מספר לומדים 
שסיימו

מסיימים

 אוניברסיטת 
תל אביב

978386%ראשון לציון | רחובותמשפטים יום ב'

משפטים יום ג'
הרצליה | רמת השרון | נתניה | טייבה 

| ראש העין 
998989%

958690%רמלה לודפסיכולוגיה יום ב'

11811093%חולון | בת-יםפסיכולוגיה יום ג'

11911395%רמת גן | פתח תקווה | קריית אונורפואה יום ג׳

988890%תל אביב יפו | גבעתייםמנהל עסקים יום ב׳

62656891%סה“כ אוניברסיטת תל אביב

 אוניברסיטת 
בן גוריון

מנהל עסקים יום ג׳
דימונה | רהט | ירוחם | שגב שלום | 

באר שבע
978386%

978891%אופקים | נתיבות | דימונהרפואה יום ג'

827389%באר שבע, קרית גתרפואה יום ד'

פסיכולוגיה יום ג'
קרית מלאכי | ערד | דימונה | רהט | 

ירוחם | שגב שלום
958488%

10710093%באר שבעפסיכולוגיה יום ד'

47843090%סה“כ אוניברסיטת בן גוריון

האוניברסיטה 
העברית

503876%ירושלים דרום-מזרחמנהל עסקים יום ג׳

453884%גבעת זאב | ירושלים צפון-מערבמנהל עסקים יום ד'

1059691%מעלה אדומים | ירושלים מערב-צפוןמשפטים יום ד׳

646094%ירושלים דרום-מערבמשפטים יום ג'

מעלה אדומים | ירושלים צפון-מרכז פסיכולוגיה יום ד'
)כיתת נשים(

837186%

938996%ירושלים דרום-מערבפסיכולוגיה יום ג'

44139289%סה“כ האוניברסיטה העברית

 אוניברסיטת 
חיפה

 קרית ביאליק | קרית חיים |משפטים יום ג'
קרית מוצקין | כפר כנא 

918290%

807590%חיפה | עכומשפטים יום ד'

פסיכולוגיה יום ג'
קרית אתא | שפרעם | מגדל העמק | 

קרית ים
1069691%

 עוספיא | דלית אל כרמל | נשר |פסיכולוגיה יום ד'
נהריה

11010091%

96% 5048טירת הכרמל | מגדל העמק | נצרתרפואה יום ג׳

453884%חיפה | נשר | ירכארפואה יום ד׳

49044190%סה“כ אוניברסיטת חיפה

2035183190%כלל התכנית

מספר הלומדים שסיימו את הקורסים בשנת תש"פ

מדידה והערכה

** במהלך סמסטר ב' לא נרשמה נוכחות לתלמידים לאור הקורונה.
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הוועדה 
המייעצת

נציגי  יושבים  המייעצת  בוועדה  התכנית.  הנהלת  את  המלווה  מייעצת,  ועדה  לתכנית 
האוניברסיטאות בהן התכנית פועלת, ושותפים לתכנית מתחומי הפילנתרופיה וההתנדבות, 
לצד אנשים שמלווים את התכנית כברת דרך ארוכה: חה"כ לשעבר, דר׳ עדי קול, מייסדת 
התכנית, המשמשת היום כדקאן הסטודנטים במרכז הבינתחומי הרצליה; דר׳ אמי בוגנים, 
יועץ של קרן מתנאל, אשר הינה  דר' לפילוסופיה, ממקימי מכון מנדל למנהיגות חינוכית, 
ויו"ר של קבוצת חברות  דורון לבנת, בעלים  מר  השותפה והמשקיעה העיקרית בתכנית; 
בסיכון,  והנוער  החינוך  תחום  בעיקר  התומך  חברתי  יזם   ,)ProDelta( בהולנד  בינלאומיות 
ובתכניות תשתית ארוכות טווח; מר אהוד אור, סמנכ"ל לתכנון אסטרטגי ושיווק באוניברסיטת 
תל אביב; עו״ד אריאלה להב, עומדת בראש משרד עורכי דין; פרופ׳ עומרי ידלין, פרופ' 
ספיר. האקדמית  המכללה  נשיא  בעבר  אביב,  תל  באוניברסיטת  למשפטים  בפקולטה 

צוות התכנית

 ענבל שמעוני
סמנכ"לית

 יערה מרציאנו
סמנכ"לית

 מירה אלתר
סמנכ"ל

אוניברסיטת חיפההאוניברסיטה העבריתאוניברסיטת בן גוריוןאוניברסיטת תל אביב

 מאי שר-שלום
מנהלת

 ירון ניר
מנהל

 נטע קריינר
מנהלת

 רשל סטרול
מנהלת

 ענבל שמעוני
מנחה אקדמית

 בן הגואל
מנחה אקדמי

 מירה אלתר
מנחה אקדמית

 מיכל פלג
מנחה אקדמית

יעל אורבך | נטע אזולאי | 
 שירה מנטבר
רכזות מגמה

ליים אלף | גל תדמור | 
 יערה ועקנין
רכזות מגמה

רוני סובול | הילי אנושי | 
 עופר יצחקי
רכזי מגמה

 בסאם קלדאווי | 
 הייא חרב | מור פופקו

רכזי מגמה

 טל זכריה
רכזת תפעול ופיתוח

 סתיו כורש
רכז תפעול ופיתוח

 יונתן קולומינסקי
רכז תפעול ופיתוח

 ענבר לורבר
רכזת תפעול

צוות התכנית

 בתמונה:
צוות התכנית במפגש ארצי

המנחות האקדמיות, מנהלי הסניפים, 
רכזי/ות מגמות הלימוד, רכזות התפעול 

והפיתוח – אחראיות ללוות את עבודת 
הסטודנטים-המנחים, לעקוב אחר 
התקדמותם של הלומדים בתכנית 

ולנהל את הפעילות השוטפת. הצוות 
מנה השנה 24 עובדים, במטה הארצי 

ובארבע האוניברסיטאות.
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תודה

בתמונה:
כיתת מנהל עסקים של המדריכה רוני רוזניץ 

באוניברסיטת בן גוריון

תורמים ושותפים
 קרן מתנאל

 מר דורון לבנת

 קרן היסוד הולנד

 קרן יד הנדיב

 UIA הפדרציות היהודיות בקנדה 

 פדרציית מונטריאול

 איסטרוניקס

 בנק דיסקונט

 הרברווסט

אדמה

 אוניברסיטאות 
ומוסדות אקדמיים
 אוניברסיטת תל אביב

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 האוניברסיטה העברית

 אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת אריאל בשומרון

משרדי ממשלה
 משרד הרווחה והשירותים 

החברתיים

משרד הבריאות

 המועצה להשכלה גבוהה, 

הוועדה לתכנון ותקצוב

 האופטרופוס הכללי, 

משרד המשפטים

אופקים

באר שבע 

בני ברק

בני שמעון )מ.א(

בת ים

גבעתיים

גבעת שמואל

גבעת זאב

ג'וליס

ג'לג'וליה

דימונה

דלית אל כרמל

הרצליה

טייבה

חולון

חוף הכרמל )מ.א(

ח'ורה

חיפה

טירת הכרמל

ירוחם

ירושלים

ירכא

כפר כנא

לוד

מגדל העמק

מעלה אדומים

מצפה רמון

נבטים

נהריה

נצרת

נשר

נתיבות

נתניה

עכו

עספיא

ערד

עתלית

פתח תקווה

קריית אונו

קריית אתא

קריית ביאליק

קרית גת

קריית חיים

קריית טבעון

קרית ים

קריית מוצקין

ראש העין 

ראשון לציון

רהט

רחובות

רמלה

רמת גן

רמת השרון

שגב שלום

שדרות

שפרעם 

תל אביב-יפו

ת ו י מ ו ק מ ת  ו י ו ש ר

תל אביב

חיפה

ירושלים

באר שבע
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הרצאות אורח 
וסיורים

ארציקרדיטים

אלונה בר און - גלובס
נירית שיישון -ג'וינט תבת
הילה בן חמו - ג'וינט תבת

חנן כהן - מעוז

אוניברסיטת תל אביב

בית המשפט העליון 
השופט גרוסקוף 

השופט כבוב
חוות כלבנות טיפולית בכרמי יוסף

ראשת מועצת גזר רותם ידלין
חוות אילוף כלבים וכלבנות טיפולית בכפר הס

מוזיאון הרצל לילינלבלום 
מכון ויצמן

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פארק ההיטק ״גב ים״ בבאר שבע
פנימיית עדנים 

חוות ניצן לזכרם 
מכון לחקר החי בקיבוץ להב

מר גדי חזק 
פרופ׳ עידית כץ 

מר אלמוג שמחון
גב׳ צליל סמן טוב

ד״ר אלי לואיס

האוניברסיטה העברית

בית המשפט העליון 
השופט גרוסקוף 

השופט כבוב
מוזיאון המדע 

כנסת
עו״ד מיכל הלפרין, ראש רשות התחרות הממשלתית

 מר גיא שר, מנהל הפעילות
של חברת Via בישראל

ד״ר שחר קטוביץ׳
ד״ר יובל הארט

אוניברסיטת חיפה

תחנת מד"א בחיפה
תחנת המשטרה בעפולה

בתי זיקוק - מרכז מבקרים
קיבוץ הרדוף

ד"ר עו"ד דלית קן דרור פלדמן
מר ארז אוחנה
ד"ר אריק חשין

מר אורי זכאי
גב' איליאנה הלון

ד"ר נור קבהא

צוות התכנית
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מצפה רמון

ירוחם

דימונה

באר שבע

שגב שלום

ירושלים

גבע בנימין
גבעת זאב

רמת גן

רחובות

ראשון לציון

חולון

בת ים

רמלה

כפר סבא

פתח תקווה

טייבה

לוד

מבשרת ציון
מעלה אדומים

תל אביב-יפו

חיפה

עכו

עתלית עוספיא

טירת הכרמלנשר

ערד

רהט
חורה

עומר

נתיבות

אופקים

שדרות

אשקלון

קרית גת

קרית מלאכי

בית שמש

נתניה

הרצליה

רמת השרון

נצרת
מגדל העמק

כפר בנא
 ישובי הקריות

שפרעם

ירכא

התכנית אוניברסיטה בעם, מבקשת לפתוח את שערי האוניברסיטאות 
בישראל בפני אוכלוסיות מוחלשות כדי לקדם חברה שיווינית.

4 אוניברסיטאות

למעלה מ-50 רשויות מקומיות
מקיימות שיתוף פעולה עם התכנית

למעלה מ-20,000 משתתפים ומשתתפות
סיימו בהצלחה את לימודיהם (2,300 מדי שנה)

אנחנו מגלים שבכל שיעור שלנו, לצד הידע, נלמד גם 
שיעור בעוצמה אישית וחברתית, כזו שיכולה לשנות 

את העולם.

4 מקצועות לימוד

מנהל עסקיםפסיכולוגיהרפואהמשפטים

למעלה מ-700 סטודנטים וסטודנטיות
הדריכו בתכנית (90 מדריכים מדי שנה)

השוואת הזדמנויות
וצמצום פערי ידע

והשכלה

יצירת נקודת מפגש
בין אוכלוסיות שונות

עידוד ללקיחת אחריות
ולפעולה מתוך מודעות




