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מייסדת התכנית - ד״ר עדי קול
משפחת אוניברסיטה בעם היקרה,

הנה אנחנו מסכמים עוד שנה. ה-14 במספר. ממש תקופת חיים.

לפני שבועות ספורים השתתפתי בטקס סיום השנה והענקת התעודות באוניברסיטת תל אביב, ושוב, התרגשתי 
עד דמעות )הפעם בהיחבא ולא על הבמה כמו בפעמים קודמות(. 

בין  אמצעי  הבלתי  המפגש  את   - בעמית  האוניברסיטה  החוויה  עוצמת  את  מחדש  פעם  כל  לגלות  מדהים 
הלומדים לסטודנטים, המתקיים אמנם סביב הידע המקצועי הנלמד, אך מתהדק ומעמיק לחברות של ממש. 
14 שנים, והטקסים נראים ונשמעים אותו דבר – ההזדמנות היקרה מפז ללמידה משותפת יש בה משהו שחזק 
ואיכות  ועדין עוצמת הרגש  והמנהלות, אפילו צוות ההנהלה,  וגדול מכולנו. מדריכים מתחלפים, גם הרכזות 

המפגשים נותרת בעינה. 

ואם בתחלופה עסקינן, הרי שנפרדנו השנה ממנכ"ל התוכנית צח אקשטיין שיצא לדרך חדשה ומאתגרת כיו"ר 
קיבוץ רמת הכובש. אני רוצה לאחל לצח בשמי ובשם חברי הועדה המייעצת, הצלחה רבה ולהזכיר שממשפחה 

לא נפרדים )צח כמובן יודע זאת ולכן גם זכיתי לראותו מסתובב עם בתו בין טקסי הסיום, בחיוך גדול(.

וכמובן, אני רוצה לברך את המנכ"ל החדש, יחיעם רזיאל. יחיעם נכנס לנעלים גדולות, ולתפקיד בו המשימות 
כמעט אף פעם לא נגמרות, אך לצדן משמעות רבה וסיפוק אינסופי. משימתו הגדולה ביותר תהיה להמשיך 

להפיץ את הקסם הזה ואנחנו כאן ללוות ולסייע לו בכל דרך.

את  לקרוא  יותר  עוד  גדולה  וגאווה  בעם,  אוניברסיטה  את  וללוות  להמשיך  גדולה  זכות  זו  כי  לומר  לי  חשוב 
דו"ח הסיכום ולגלות שגם השנה הצלחנו לחדש ולהתפתח, להגיע לקהלים חדשים - בישובים חדשים בארץ, 
חברתית  עשייה  להמשך  בוגרינו  את  לרתום  וכן  זהב(  )פרח  ברוחם  וצעירים  צעירים  של  חדשות  ולקהילות 

אקטיביסטית במסגרת הקהילות היוזמות.

אוניברסיטה בעם הקדימה את זמנה כאשר השכילה להבין את החשיבות והצורך הרב בלמידה לאורך החיים. 
רב  וגמישות  מודעות  וחברתית,  אישית  אחריות  פיתוח  דורשת  המודרניים  בחיים  השתלבות  כי  ידוע  היום 

תרבותית, וכן תכנון חיים וקריירה, ואת כל זאת ניתן לעשות רק על ידי למידה מתמדת. 

הלמידה בתוכנית, מהווה אמצעי להתפתחות אישית, כלכלית, חברתית ותרבותית והיא חיונית להתמודדות 
ליצור  הדדית,  וערבות  אמון  לבנות  קהילתית,  יכולת  לטפח  מאפשרת  היא  המשתנות.  החיים  משימות  עם 
לכידות חברתית ומשמשת אמצעי לצמצום פערים ולהתמודדות עם אתגרים תרבותיים וסביבתיים. בכך היא 

מאפשרת לבוגריה, נקודת פתיחה טובה יותר.

כך  על  המעידים  הדוח,  של  לאורכו  בעם  באוניברסיטה  והמלמדים  הלומדים  תגובות  את  לקרוא  שמחה  אני 
שמעבר ללמידה הפורמאלית ולידע הפרקטי שרכשו, הם למדו להכיר ולהיפתח לאנשים מרקעים שונים, פיתחו 

מודעות ואחריות חברתית, ובעיקר קיבלו סל כלים משמעותי שיאפשר להם להמשיך וללמוד באופן עצמאי. 

העידן הטכנולוגי מאפשר אינסוף דרכים לרכוש ידע, אך גם משאיר אותנו שבויים בידי הרשת והרבה פעמים 
– לבד. אוניברסיטה בעם מאפשרת למשתתפיה לצאת מהבית, לפגוש חברים חדשים, לשתף פעולה ולצמוח 

ובכך היא גם מסייעת להתמודד עם מגפת הבדידות הפושה בחברה במאה - 21 

אני מאחלת לנו כחברה וכתוכנית, לאמץ את הלמידה כדרך חיים ולעשות זאת יחד מתוך שותפות ומשמעות.

במשרדי  המקומיות,  ברשויות  הנהדרים  השותפים  הנפלא,  התוכנית  צוות   - במלאכה  העוסקים  לכל  תודה 
הבריאות והרווחה והתורמים הנדיבים המלווים אותנו לאורך שנים רבות.

בהצלחה לכולם,

עדי קול
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ראש התכנית- יחיעם רזיאל
התורמים,  התכנית,  צוות   - בעשיה  בעם  אוניברסיטה  את  ומלווים  הזה,  הדוח  את  שקוראים   - עבורכם 
בעיריות  הבריאות,  משרד  הרווחה,  במשרד  התכנית  של  הרבים  המקצועיים  השותפים  האוניברסיטאות, 

וברשויות המקומיות;   

ואנו מאבדים את  לכיוון הפרטים  ברצף של עשיה, תשומת הלב שלנו מוסחת  נמצאים  אנו  לעיתים, כאשר 
היכולת להעריך את היופי של התמונה הגדולה. 

הגדולה  התמונה  את  התכנית,  עם  מוקדמת  הכרות  ללא  שהגיע  חדש  מנהל  בתור  לכם,  לצייר  רוצה  אני 
שנחשפתי אליה בחודשים האחרונים. 

ראשית הכרתי את צוות התכנית - מהמדריכים שמקדישים מעצמם כדי להגשים את החזון הערכי של התכנית, 
שמניעות  המופלאות  המנהלות  לצוות  ועד  מעולים  הם  בכיתה  והלימוד  שהחוויה  שמוודאים  הרכזים  דרך 
וחשוב מזה - מהלב. ברגישות  יוצא מהכלל, עובדים במקצועיות  את כלל התהליכים בתכנית - כולם, ללא 

ובאכפתיות שצובעות את כל העשיה בצבעים חמים. 

פגשתי את השותפים שלנו במשרד הרווחה, משרד הבריאות, בעיריות וברשויות המקומיות וראיתי אנשי מקצוע, 
שמאמינים בתכנית ובהשפעות שלה אך חשוב מכך- מאמינים בתלמידים וביכולות שלהם. ראיתי אנשים שביד 

אחת משרטטים קווי פעולה מדויקים ואיכותיים וביד השניה מביאים תקווה ואור לחברה הישראלית. 

התורמים לתכנית, שמלווים את התכנית בצורה רציפה, ששיח ערכי מדליק אצלם ניצוץ בעיניים ושבנדיבות 
ליבם, זמנם ומרצם מסייעים לקסם לקרות.

עבדתי עם אנשי האוניברסיטאות, שלא רק מאפשרים לתכנית להתקיים אלא גם דוחפים אותה קדימה כל 
הזמן ומייצרים את המסגרת שבה מתרחשת כל הפעילות. 

כל אלו משתלבים ביחד, כל אחד ממאות האנשים שלוקחים חלק ומעורבים באוניברסיטה בעם עוזר לבנות 
ארגון שיוצר שינוי אמיתי, שיש לו השפעה אמיתית על חיים של אנשים בחברה הישראלית. 

והכרתי את התלמידים. ושמעתי סיפורי חיים. שמעתי גם מהי אוניברסיטה בעם בשבילם. וגיליתי שעבור כל 
אחת ואחד מהם אוניברסיטה בעם היא חוויה קצת אחרת שממלאת תפקיד שונה אצל כל אחד, אבל שיש 
מכנה משותף, קו שמחבר את כלל החוויות - של שינוי. שינוי של תפיסות או של אורחות חיים, שינויים גדולים 
וזו למעשה  חיוביים.  שינויים  על  כלל התלמידים שלנו מדובר  עבור  נקודתיים. אבל  שינויים  או  ומשמעותיים 

המטרה של כולנו כאן. 

ובתמונה הזו חבוי הקסם של אוניברסיטה בעם. קשה לשים עליו את האצבע אבל הוא ניכר בכל שיחה, בכל 
שיעור ובכל פגישה. 

לא ציפיתי להתאהב כל כך מהר, אבל זה קרה. 

אני מתרגש להוביל את אוניברסיטה בעם, נמשיך להפיץ את הקסם!

תודה מעומק הלב לכולכם, העוסקים במלאכה. 

יחיעם רזיאל
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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

83 2172

 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?
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437 
שנה שלישית 

 616 
שנה שנייה

קצת על הלומדים 
שלנו

מגדרשנות לימודתעסוקה

63%79%

37%

21%
גברים

נשיםעובד

גיל ממוצע – 46

12

82%

14%

4%

מ-9 עד 11

עד 8

לא עובד

19%

27%

55%  1,269 
שנה ראשונה

65%79%

ו כ י ש מ וה כ י ש מ ה

 שנת
 לימודים
ראשונה

 שנת
 לימודים

שניה

 שנת
 לימודים
שלישית



6

 בתמונה: 
 ראש עירית באר שבע

בטקס הסיום באוניברסיטת בן גוריון

מגמת פסיכולוגיה

 התחילו: 843 לומדים 
סיימו: 643

76%

נוי המר, סטודנטית-מנחה בקורס מבוא לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון:

"הייתה לי שנה מדהימה שבה למדתי שאין דבר מרגש ומשמעותי יותר מקשר אישי חזק 
ואמיתי. הגעתי בלי לדעת למה לצפות, וסיימתי את השנה כשהלב שלי מתפוצץ מגאווה על 
שנה של למידה הדדית ומעצימה שעברנו יחד – התלמידים שלי ואני. תודה על הזכות לקחת 

חלק בדבר המדהים הזה שנקרא אוניברסיטה בעם".

 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



7

מגמת פסיכולוגיה

כתת פרח הזהב, מגמת פסיכולוגיה, 
אוניברסיטת תל אביב

 מדבריה של ענת חורי, בוגרת שלוש שנים,
בטקס הסיום של קורס מבוא לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב: 

"כשסיפרתי לאמא שלי שאני הולכת לאוניברסיטה, היא צחקה עליי. והנה, מסיימת היום 3 
שנים של התמדה. בשנים האלה למדתי איך לשאול שאלות, איך להביע עניין בתוך הכיתה, 
ולא רק בהפסקות. בשנים האלה צברתי כוח וביטחון עצמי להילחם על שלי, לעמוד על שלי 

וליזום."

מתחום  אורחים  מרצים  עם  הלומדים  נפגשו  השנה  במהלך  הסטודנטים-המנחים,  עם  המפגשים  על  נוסף 
הפסיכולוגיה ששיתפו בתחומי המומחיות שלהם. כך למדו משתתפי התכנית על גיל ההתבגרות, הפרעות קשב 
וריכוז, התפתחות פעוטות ואוטיזם, הורות לגיל הרך, אישיות, פחד וחרדה, מוח וקוגניציה ונושאים רבים נוספים.

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

 כתת פסיכולוגיה,
אוניברסיטת חיפה

בדיון על מגדר, מגמת פסיכולוגיה 
באוניברסיטה העברית
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 בתמונה: 
שיעור רפואה באוניברסיטת חיפה

מגמת רפואה 

 התחילו: 427 לומדים 
סיימו: 316

%

 מדבריהן של צוות הסטודנטיות-המנחות
בטקס הסיום של קורס מבוא לרפואה באוניברסיטת תל אביב: 

מיוחדים,  כאלה  אדם  בני  להכיר  אתכם,  להכיר  ההזדמנות  את  לנו  שנתתם  "תודה 
אנשים שעושים הכל כדי להגשים את מטרתם. תודה שנשארתם למרות הקושי, ״מבוא 
לרפואה״ זה לא קורס קל, וזה לא מובן מאליו שהגענו ליום הזה. עברנו לא מעט ביחד, 
נתקלנו בכמה מכשולים בדרך, דמעות, אי וודאות שנסיים את זה, אבל גם צחקנו בדרך, 

שמחנו ונהנו, רכשנו מלא ידע בעולם הרפואה והכרנו חברים וחברות."

 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

74

 מדריכות רפואה סנדרה, עדי, נועה, מעיין והרכזת
יעל אורבך חוגגות את חג המולד, אוניברסיטת תל אביב
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נוסף על המפגשים עם הסטודנטים-המנחים, במהלך השנה נפגשו הלומדים עם מרצים אורחים 
מיטב  את  התכנית  משתתפי  למדו  כך  שלהם.  המומחיות  בתחומי  ששיתפו  הרפואה  מתחום 
החידושים בתחומי בריאות האישה וסרטן השד, חיידקים ואנטיביוטיקה, סיוע רפואי במחנות פליטים 

וגישת "המטופל במרכז" בתקשורת מטפל-מטופל.

מגמת רפואה 

נאהדה פריחאת, משתתפת בקורס מבוא לרפואה באוניברסיטת חיפה: 

"למדתי השנה הרבה בקורס רפואה - למדנו דברים לחיי היום יום כמו עזרה ראשונה, גוף 
האדם. מלבד הידע הרחב זה נתן לי גם אפשרות להגיע לאוניברסיטה ולעשות משהו לעצמי. 
אני קשורה כל הזמן לבעלי ולבית, אף פעם לא עשיתי משהו בשביל עצמי. חשבתי שבעלי 

והבית יותר חשובים ממני, עכשיו אני כבר לא חושבת ככה. חשוב לי להשקיע גם בעצמי."

סיטת חיפה
בר

וני
א

יון
ור

 ג
בן

ת 
יט

ברס
אוני

ראשון לציון

רחובות

קרית מוצקין

חיפה

ג'וליס

16
ת ו ת י כ

דימונה

ערד

ירוחם

חורה

באר שבע

אוניברסיטת תל אביב

 בתמונה: הכתה של עדי, 
מגמת רפואה באוניברסיטת תל אביב

המדריכה מור שני 
ותלמידתה רון סולומון 

בטקס הסיום באוניברסיטת 
בן גוריון
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 בתמונה: 
הכתה של ענבל חן, האוניברסיטה העברית

מגמת 
משפטים 

ענבל חן, סטודנטית-מנחה בקורס מבוא למשפטים באוניברסיטה העברית: 

"זכיתי השנה להשתתף בתכנית אוניברסיטה בעם. במסגרת התכנית למדתי רבות מהתלמידים 
שלי ומההתמודדות שלהם עם מערכת המשפט, ובמקביל זכיתי להעניק ולתת מעצמי ומהידע 
שרכשתי במהלך לימודי לתואר במשפטים. הכיתה שלי הייתה מגוונת ומורכבת מתלמידים 
מהאחר,  למידה  תהליך משמעותי של  עברנו  ויחד  הישראלית,  בחברה  שונות  מאוכלוסיות 
בכיתה.  הדדית  ועזרה  תמיכה  ואף  לחיים,  ומשמעותיים  פרקטיים  כלים משפטיים,  רכישת 
התכנית נתנה לי הזדמנות למפגש עם אנשים שונים ממני, והקשר שנוצר לי עם התלמידים 
בתכנית היה מיוחד מאוד. אני מאחלת לתלמידי שימשיכו לממש את יכולת הלמידה המדהימה 

שלהם גם לאחר התכנית."

 התחילו: 602 לומדים 
סיימו: 433

72%

 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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נוסף על המפגשים עם הסטודנטים-המנחים, במהלך השנה נפגשו הלומדים עם מרצים אורחים מתחום 
כגון  מורכבים  נושאים  לעומק  התכנית  משתתפי  למדו  כך  שלהם.  המומחיות  בתחומי  ששיתפו  המשפט 

משפט עברי, דיני משפחה, פמיניזם ומשפט, היסטורית המשפט, דיני עבודה וזכויות העובד, פנסיה וחסכון.

בסוף השנה קיימו כתות הלימוד במשפטים "משפט מבוים" במסגרתו היו אחראים הלומדים על כתיבת 
טיעוני התביעה וההגנה ומילאו תפקידים רבים, ביניהם תפקידי שיפוט. 

קבוצת משפטים בתל אביב אף ערכה "פאנל בחירות" לקראת הבחירות הכלליות שהתקיימו מוקדם יותר 
השנה. בפאנל השתתפו יניב אופנהיימר )מרצ(, אמילי מואטי )העבודה(, עו"ד עין רול )כחול לבן(, רונית דרור 
)זהות(, דוידי בן ציון )איחוד מפלגות הימין( ומרק איפראימוב )ישראל ביתנו(. בפאנל הועלו שאלות בנושאים 
בעם  אוניברסיטה  של  המתמדת  מהחתירה  כחלק  התלמידים  ידי  על  מראש  שנבחרו  וכלכליים  חברתיים 
לאזרחות משמעותית והקניית האחריות על עתיד המדינה והחברה לתלמידים כאזרחים מודעים ומשפיעים. 

כל נציג קיבל במה להציג את עמדתו ואת עמדת מפלגתו.

מגמת משפטים 

מיכל מיקה פז, תלמידה בקורס מבוא למשפטים, אוניברסיטת תל אביב:

"התוכנית גרמה לי להבין שהתשוקה שלי ללמוד ולהתפתח עדיין קיימת והאנשים שפגשתי פה, 
ללא התוכנית לדעתי לא היינו נפגשים. התמדתי, נלחמתי, ספגתי והצלחתי! הרגשתי תחושת 
שייכות, הישג ומימוש שנתנו לי משמעות לחיים ומטרה. אני חושבת שבלי המדריכה הנהדרת 
והמכילה שתמיד הייתה אוזן קשבת בכל שעה זה לא היה מצליח כל כך. אין לי מילים להודות 

על החוויה, כל שבוע שחיכיתי בקוצר רוח להגיע לכיתה להשתתף וללמוד."

קריית אונו
רמלה

לוד

נצרת

טירת הכרמל

קרית חיים

חיפה

וניברסיטת בן גוריון 21א
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

פאנל בחירות באוניברסיטת תל אביב  הלומדים מכינים טיעונים למשפט המבוים, 
מגמת משפטים באוניברסיטה העברית
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 בתמונה: 
 כתת מנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב,

בסיור לימודי בבורסה לניירות ערך

 מגמת 
מנהל עסקים 

 התחילו: 300 לומדים 
סיימו: 245

82%

 מדבריהם של צוות הסטודנטים-המנחים
בטקס הסיום של קורס מבוא למנהל עסקים באוניברסיטת בן גוריון:

אך  עבור התלמידים שלנו  להיות מדריכים  זכינו  עבורנו,  הייתה מדהימה  הזו  "השנה 
אצלנו  שישבו  המיוחדים  מהאנשים  שלומדים  תלמידים  להיות  זכינו  מכך,  פחות  לא 
בכיתות. אין לנו ספק כמה מאמצים השקיעו התלמידים שלנו כדי להגיע מדי שבוע 
ולהיות חלק ממשהו גדול שהם עושים אך ורק בשביל עצמם, אולי בפעם הראשונה 
איש  בכל  נמצא  הידע  כמה  עד  והבנו  עבורנו  משמעותית  הייתה  הזו  השנה  בחייהם. 

ואישה, בכל סיפור וחוויית חיים שכל אחד ואחת מגיעים ומגיעות איתו."

 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

מדריכי מנהל עסקים הגר, יובל, נעם, שקד והרכזת 
שירה פז בישיבת צוות באוניברסיטת בן גוריון
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חני אביטן, תלמידה בקורס מבוא למנהל עסקים באוניברסיטה העברית:

"על התכנית שמעתי במקרה משכנתי. הסכום הסמלי קרץ לי ואמרתי לעצמי שאני חייבת 
לנסות, אפילו נרשמתי יחד עם הבן שלי. היה לנו כל כך כיף! הכרתי אנשים מכל שכבות 
האווירה  ממש,  של  חברים  נהיינו  שווים.  שכולנו  וראיתי  מוגבלויות  בעלי  כולל  החברה, 
בשיעורים היתה משפחתית וכל אחד הביא מהמאכלים שנפוצים אצלו בבית. למדנו גם 
מהמדריכות וגם מנסיון החיים של כל החברים בכתה. מכל שיעור לקחנו איתנו משהו חדש 

שלמדנו, חווינו חוויה מיוחדת שבדרך אחרת לא יודעת אם היה יוצא לי לחוות."

 מעגלי שיח במגמת מנהל עסקים,טקס הסיום באוניברסיטת בן גוריון
האוניברסיטה העברית

 חני ובנה אושר אביטן, 
תלמידים באוניברסיטה העברית

נוסף על המפגשים עם הסטודנטים-המנחים, במהלך השנה נפגשו הלומדים עם מרצים אורחים מתחום העסקים 
והכלכלה ששיתפו בתחומי המומחיות שלהם. כך למדו משתתפי התכנית לעומק נושאים מורכבים כגון שיווק ופרסום 

דיגיטלי, תורת המשחקים, שוק ההון, גבייה ואכיפה, תכנון תקציב ועוד.

מגמת מנהל עסקים 

חולון

בת-ים

נתניה וטייבה

אוניברסיטת בן גוריון
יב

אב
ל 

 ת
טת

סי
בר

וני
א

קריית יובל
מזרח ירושלים

קריית מנחם ועיר גנים
בית הכרם
בית וגן

20
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 פעל לראשונה 
מיזם משותף אשר מכיר בערך הרב של התכנית עבור קהלי היעד 
השונים של משרד הרווחה. במסגרת זו מתקיימים שיתופי פעולה 
מקצועיים שונים בין יחידות המשרד לתכנית להעמקת ההשפעות 
וכן מתוקצבת חלק מהפעילות. מיזם זה הוא פריצת דרך חשובה 

ליכולתה של התכנית לבסס ולהרחיב את פעילותה.

השותפים שלנו ברשויות 
הרווחה והבריאות

בתמונה: כנס משותף עם משרד הבריאות

בתמונה: פרויקט סיום בכתת הצעירים, אוניברסיטת תל אביב

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:

המיזם המשותף עם משרד הבריאות - זו השנה השישית 
שבה אנו עובדים בשותפות עם משרד הבריאות והזכות להשתתף 
בבריאות  למתמודדים  המוצע  השיקום  מסל  חלק  היא  בתכנית 
גדל  הארץ  בכל  המשתתפים  מספר  ההצלחה,  לאור  הנפש. 
כנס  ערכנו  הבריאות  משרד  בשיתוף  כן,  כמו  משמעותית.  השנה 
במשרד  ועובדים  מנהלים  הוזמנו  אליו  אביב,  תל  באוניברסיטת 
בעיסוק,  ומרפאים  סוציאלים  עובדים  "נתן",  ובחברת  הבריאות 
היכולות  הוצגו  הכנס  במהלך  בוגרים.  ותלמידים  פסיכיאטרים 
וכן  טיפוליות  מטרות  להגשים  החיים  לאורך  למידה  של  הרבות 

סיפורים אישיים של מתמודדים בוגרי התכנית.

 בתמונה: מפגש הסדנא האקדמית,
אוניברסיטת בן גוריון
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השותפים שלנו ברשויות הרווחה והבריאות

בתמונה: ביקור ראש עירית לוד 
באוניברסיטת תל אביב

קשר במשך שנת הלימודים - אנשי קשר מטעם הרשויות מלווים את הלומדים והסטודנטים-
נוכחות  על  דיווח  שבוע  מדי  ומקבלים  בשיעורים  לנעשה  שותפים  הקשר  אנשי  בתכנית.  המנחים 
הלומדים, החומר הנלמד בקורס ודברים מיוחדים שעלו. אנשי הקשר והעובדים הסוציאליים תורמים 
להצלחת התכנית בזכות מחויבותם הרבה ללומדים ולתכנית, כאשר המינוף שלהם את ההשתתפות 
של  החיובית  ההשפעה  כך  הלומדים.  של  הטיפולי  בתהליך  מטרות  בהשגת  משמעותי  בתכנית 

הלימודים מתבטאת גם בשאר תחומי חייהם של המשתתפים. 

ואף  בתכנית  בערים השונות  הרווחה  אגפי  צוותי  רבים של  לביקורי  זכינו השנה  זה  במסגרת קשר 
לביקורים ומפגשים משותפים של ראשי ערים עם הלומדים: ראש עיריית באר שבע מר רוביק 
דנילוביץ', ראש עיריית דימונה מר בני ביטון, ראש עיריית לוד מר יאיר רביבו, ראש עיריית נשר מר רועי 
לוי, ראש עיריית קריית ביאליק מר אלי דוקורסקי. במסגרת שנת הבחירות המוניציפליות שהתקיימה, 

ביקורים אלה חשובים עד מאוד ליצירת קשרי קהילה ושותפות בהווה ובעתיד.

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

מחויבות לאורך זמן ומוטיבציה ללמידה.

 מימין: הכתה של ליאור,
 מגמת פסיכולוגיה

באוניברסיטת בן גוריון

 משמאל: מגמת משפטים,
אוניברסיטת תל אביב 
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מאירה לב, תלמידה בקבוצת פרח הזהב, אוניברסיטת תל אביב: 

"לימוד במסגרת המופלאה הזו, זו חוייה, אירוע, שחשף אותי לעולמות חדשים ושונים. מסגרת של 
נוספים מערים שונות, עם תשוקה  היכרות עם אנשים  או פחות.  יותר  בין אם חשוב  ידע שימושי, 
דומה ללמוד ולדעת. המגע הזה, עם אנשים שונים, הביא עבורי לפירוק סטיגמות שאפילו לא ידעתי 
שקיימות בי. הלימודים במסגרת העלו בי את תחושת הבטחון העצמי ותרמו לי רבות לתחושת גאווה 
והותירו בי טעם של עוד. אני מודה בכל ליבי למי שהתעורר בוקר אחד וחשב על הרעיון הקסום הזה. 

קסם זו מילה מתאימה מאוד עבורי."

בתמונה: כתת פרח הזהב, עם המדריכה אמיליה טל באוניברסיטת תל אביב

כתות פרח הזהב - על מנת לעודד השתלבות של לומדים מעל 
גיל 60 באוניברסיטה בעם וכדי לעודד ניהול וקיום אורח חיים אקטיבי, 
עצמאי ובעל משמעות, נפתחו בשנת תשע"ט כיתות מותאמות, חלקן 
המבוגרים.  התכנית  משתתפי  לטובת  רב-גילאיות  וחלקן  ייחודיות 
הכיתות השונות התמקדו במשתתפים הסובלים מבדידות חברתית, 
גישה  והעדר  משמעותיים,  לקשרים  חברתיות  בהזדמנויות  מיעוט 
כל  ושאיפותיהם.  עצמאותם  את  להם  מאפשר  לא  אשר  לשירותים 
זאת, לצד מעגל הליווי המקצועי אשר ניתן על ידי הגורמים האמונים 

ברשות המקומית. 
באוניברסיטת תל אביב פעלה כתת פרח הזהב ייחודית בתוך קורס 
הלומדים  השתלבו  האוניברסיטאות  ביתר  לפסיכולוגיה.  המבוא 

המבוגרים במסגרת רב גילאית.

השותפים שלנו ברשויות הרווחה והבריאות

תכנית יתד לצעירים וצעירות בסיכון - זו השנה השניה בה 
שילבנו זרועות עם "יתד", התכנית הלאומית לקידום צעירים וצעירות 
האוניברסיטאות  בכל  צעירים  כ-100  השתלבו  זו  במסגרת  בסיכון. 
אביב.  תל  באוניברסיטת  פעלו  לצעירים  יחודיות  וכתות  בלימודים 
טעימה  והיוו  הצעירים  של  לצרכיהם  מותאמים  היו  הקורס  תכני 
ללמוד  עתידים  הבאה  בשנה  אקדמיים.  לימודים  לקראת  ראשונה 

כ-300 צעירים וצעירות בשורות התכנית.

בתמונה: כתת צעירים תלמידי פסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
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מלי שור, לשכת הרווחה בפסגת זאב: 

"אוניברסיטה בעם מציינת שש שנים לפועלה בירושלים, והיא פרויקט מבורך מבחינות רבות. מדי שבוע 
נחשפים הלומדים למידע חדש ומרגישים מאוד מועצמים. לאורך הדרך ניכר כי הדימוי העצמי שלהם 
עולה, נוצרים קשרים חברתיים רבים והכל באווירה הלימודית שמקנה עצם הכניסה לאוניברסיטה. לכל 

אלה משמעויות תרפויטיות, ועל כן התכנית מבורכת ביותר!"

 שיעורים
בקהילות הלומדים

מיצוי זכויות

 בחירת קריירה
ולימודים גבוהים

תעסוקה

גישור ומו"מ

מגדל העמק

לוד

דימונה

גילה

מעלה אדומים

שדרות

רמת השרון

שפרעם

חולון

קרית חיים

הרצליה

עספיא

בת ים - מבוגרים
רמלה

תל אביב

קרית מלאכי

חיפה

רמת גן

רהט

ערד

קרית אונו

נתניה

רחובות

 מנהיגות, העצמה 
ופיתוח אישי

בת ים - קבוצת 
צעירים

באר שבע

 אורח חיים בריא,
 גוף-נפש

ודרכי טיפול

ח'ורה

עכו

ירוחם

ראשון לציון

 יזמות, שיווק
אופקיםודיגיטל

גונן

 משפחה, הורות
והגיל השלישי

אקטואליה, 
קהילה וחברה

התנהלות כלכלית 
וצרכנות נבונה

השותפים שלנו ברשויות הרווחה והבריאות

שיעורים בקהילות הלומדים - בשלהי הסמסטר הראשון התקיימו שיעורים בקהילות הלומדים, 
בהובלה משותפת עם הגורמים המפנים ובאחריותם, שהפגישה את קבוצות הלומדים עם מרצים מתוך 
הקהילה, בערים ובשכונות. ההשתתפות הנרחבת של לומדים בשיעורים אלו מחזקת את הקשר החיוני כל 
כך של הלומדים עם קהילותיהם ועם סביבת מגוריהם וכן מעמיקה את השותפות עם הגורמים המפנים.
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קהילות יוזמות 
וקהילת הבוגרים

'אוניברסיטה בעם' מבקשת לעודד את בוגרי התכנית, סטודנטים-מנחים  קהילת הבוגרים של 
ומטרותיה,  התכנית  חזון  ברוח  לו,  ומחוצה  בארגון  חברתית  בעשייה  להמשיך  כאחד,  ולומדים 
ולאפשר לבוגרי התכנית המשך התפתחות אישית, מקצועית וחברתית. קהילת הבוגרים מבקשת 
למנף את התהליך החינוכי שעברו בוגרי התכנית ולהגדיל את מעגלי ההשפעה החברתית של 

בוגרי התכנית בחברה הישראלית.

בשנת הפעילות הנוכחית הקימו הסטודנטים והלומדים הבוגרים תכנית המשך, בשם 'קהילות 
יוזמות'. 

מטרת התכנית היא לעודד לימודים לאורך החיים בקהילה, לצד השפעה קהילתית, אקטיביזם 
קהילתי וקבלת כלים להפצת הידע. 

הקהילות בהן נפתחה התכנית לראשונה כ"פיילוט" הן רחובות, ראשון לציון, פסגת זאב ודימונה. 
מדריכים  של  צמדים  הנחו  בתכנית,  לימוד  שנות  שלוש  שסיימו  בוגרים  שכללו  הקבוצות,  את 

בוגרים לצד העובדות הסוציאליות השותפות המקצועיות שלנו.

הקבוצה ברחובות עסקה בפיתוח שירות השכלה למבוגרים בעיר; הקבוצה בפסגת זאב העמיקה 
את ידיעותיה בתזונה ובישול בריא ולבסוף ערכה חוגי בית בשכונה בנושא; הקבוצה בראשון לציון 
ידי תושבי העיר; הקבוצה בדימונה עסקה  בודדים תושבי העיר, על  חיילים  עסקה באירוח של 
במיומנויות וכלים לפיתוח אישי של המשתתפים לצד תרומה משותפת קהילה, כאשר אירוע דגל 

היה שיפוץ גינתם של זוג קשישים בעיר. 

מדבריהם של המנחים מיכאל כלב ונתי וייס, באירוע הסיכום של קהילת רחובות:

"כשהצטרפנו לפיילוט של קהילות יוזמות, לא ידענו למה לצפות. השנה הייתה כמו נסיעה 
על רכבת הרים - מפתיעה, עם עליות וירידות, חלקים לא צפויים אבל בעיקר מהנה מאוד. 
התקווה הפכה למציאות וחזינו ברצון הרב שיש לבוגרי אוניברסיטה בעם להמשיך ללמוד, 

לעשות, להשפיע ולתרום בסביבתם האישית.
ותכננו תקציב,  נתונים  ניתחנו  דיונים,  ומנהלים  כיצד מגבשים קבוצה  במהלך השנה למדנו 
בנינו סקר ואף נפגשנו עם חברת מועצת העיר רחובות! קשה להאמין שהספקנו כל כך הרבה 
שלכם  וההתקדמות  הרבה  העשיה   - אדם"  מכל  הלומד  חכם  ש"אין  אומרים  אחת.  בשנה 

כפרטים וכקבוצה מעוררת בנו השראה!"

 בתמונה:
 מנחי קהילות יוזמות, במפגש הכשרה

באוניברסיטת תל אביב

מנחי קהילת רחובות נתי וייס ומיכאל כלב, 
בהכנה למפגש הסיום
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קהילות יוזמות וקהילת הבוגרים

מפגשים  בסדרת  המדריכים-הבוגרים  השתתפו  השונות,  בקהילות  הקבוצות  הנחית  לצד 
שמטרתם היתה להעניק להם כלים בהנחית קבוצות, הנעת פעילים, יצירת תכנית עבודה, ניהול 
וכן להוות קרקע פוריה לחשיבה משותפת על הנעשה בקהילות השונות. את  ועוד,  פרויקטים 
המפגשים הנחו בוגרות התכנית נעה בירמן, נגה יניב ומירה אלתר, ששימשו גם כועדת ההיגוי 

לתכנית קהילות יוזמה כולה. כל זאת, עשו הבוגרות בהתנדבות מלאה.

לאור ההצלחה, 'קהילות יוזמות' תמשיך לפעול גם בשנת הפעילות תש"פ. הקהילות הנסיוניות 
תמשכנה את פעילותן, לצד פתיחה של קבוצות נוספות בערים נשר ותל אביב.

בנוסף, סטודנטים בוגרים השתלבו בהעברת שיעורים שונים מתחומי מומחיותם במהלך שנת 
ולימדו  תכננו  בוגרים  סטודנטים  כן  כמו  הלומדים.  בקהילות  והן  באוניברסיטאות  הן  הלימודים 
קורסים במגוון נושאים במהלך סמסטר הקיץ. היוזמה לקורסים אלו מקורה בבוגרים עצמם אשר 

הכינו את מפגשי הקורס והעבירו אותם במקצועיות רבה ולרגעים ספורים חזרו ללמד וללמוד.

מדבריה של הבוגרת ז'קלין חקק, מעתה גם נאמנת בריאות בפסגת זאב, בסיכום השנה:

"אני רוצה בשם כולנו להודות על שנה נפלאה שעברנו יחד. למדנו כל כך הרבה על תזונה 
ומערכות גוף האדם, פירמידת המזון והערך התזונתי של כל מוצר. מעל הכל התרגשנו כאשר 
הגענו לעירית ירושלים והצגנו את הנושא. היינו קבוצה נהדרת של עשר בנות צמאות לידע 
והנה בסוף השנה שינינו את הרגלי התזונה שלנו והפכנו לנאמנות בריאות בשכונה בעצמנו. 
המנחות הנהדרות נטע ויהודית נתנו לנו השראה להמשיך וללמוד ונתנו מעל ומעבר גם בימים 

הסגריריים ובקור הירושלמי. נהננו מכל רגע, אין לי מילים להודות".

הבוגר גולן אוסקר, בפעילות 
קהילת דימונה לרגל ט"ו בשבט

מפגש סיום בקהילת דימונה

מפגש סיום בקהילת רחובות חוג בית בפסגת זאב, בהנחיתה 
של הבוגרת זהבה דניאל
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השכלה והעשרה 
באוניברסיטה בעם

ולהתפתח  ללמוד  להמשיך  ללומדים  לאפשר  מבקשת  בעם"  "אוניברסיטה 
המגיעים  שהלומדים,  ההבנה  מתוך  וזאת  ולאחריה,  התכנית  במסגרת 
תחושת  בעלי  עצמאיים  לומדים  להיות  בדרכם  מוחלשת,  מאוכלוסייה 
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 
לקיחת אחריות,  הובלת תהליך משמעותי של  היא  אלה  כל  המשותפת של 

אקטיביות, פיתוח מוטיבציה ומתן כלים פרקטיים.

ששון הלוי, שומע חופשי ותלמיד באוניברסיטת חיפה

שלי  היומיומית  בעבודה  וגדלה.  הולכת  שלי  בעם  אוניברסיטה  חווית  חופשי  "כשומע 
ישמתי ואני ממשיך ליישם את שלמדתי בדיני חוזים, נזיקין ובקורס "חוזים מיוחדים". 
הקורסים שאני לומד נתנו לי כלים רבים בנוגע למורכבות עולם המשפט, מה היא תביעה 

קטנה וכיצד להגישה ועוד. יום אחד ארצה ללמוד משפטים"

שומעים חופשיים
במגוון  להשתתף  לתלמידים  מאפשרת  חיפה  באוניברסיטת  חופשיים"  "שומעים  מסגרת 
קבלה  הליך  לעבור  מבלי  המנין,  מן  סטודנטים  לצד  הבוקר  בשעות  המתקיימים  קורסים 
למוסד או להיות כפופים לדרישות האקדמיות. כך, ניתן לרכוש ידע ולהרחיב אופקים בתחום 

רבים ומגוונים, בתשלום סמלי.

השנה, נרשמו כעשרה תלמידים לקורסים בנושאים מבוא לנהיגות, דיני עבודה, יחסים בין 
אישיים ומהסטריה לאנורקסיה: בריאות הנפש בהיבט מגדרי. 

כנס בשיתוף משרד הבריאות

 בתמונה:
תלמידי המכינה האקדמית והמנחה אתי פרימט, 

אוניברסיטת תל אביב 
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השכלה והעשרה באוניברסיטה בעם

זכרון בסלון
יום השואה במסגרת אירועי "זכרון בסלון". הפעם  כמדי שנה מציינים באוניברסיטה בעם את 
היו אלה שתי תושבות העיר דימונה, דליה סוגבקר ואלגרה פלוס, שפתחו את ביתן וליבן. זכרון 
בסלון מהווה דרך אלטרנטיבית לספר את סיפורי הזוועות וסיפורי הגבורה של הניצולים, באווירה 
אינטימית ומשפחתית. כמו כן, מתאפשר להוסיף קטעי קריאה, דיונים בנושאים חברתיים וכל 
חוויה מעצימה  אוניברסיטה בעם, מהווה האירוע  בו. עבור  והאורחים חפצים  מה שהמארחים 
פורמאלית,  במסגרת  לא  גם  שיתקיימו  יכול  וזכרון  למידה  כי  נוספת  עדות  זו  הלומדים.  עבור 

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

דפנה אברהמי, בוגרת המכינה וסטודנטית בשנה הראשונה באוניברסיטת אריאל שבשומרון:

"היה ברור לי מעל לכל ספק, שלמרות הנסיבות, הגיל, התנאים הכלכליים והיתר - אני הולכת ללמוד. 
רק שבמציאות, זה פשוט לא התאפשר. אם לא הייתה מושטת לפתע יד פלאית, מגשימת משאלות, זה 
כנראה לא היה קורה. אני מכירה בפלא הזה יום יום בשנה האחרונה. אני יודעת שזה מקומי הטבעי. 
אבל אני גם יודעת שלא באופן טבעי זה קרה. את הפלא הזה אני מוקירה בכל רגע של אושר שאני חווה 

במהלך הלימודים."

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

במכללות הדסה ודוד ילין ניתנות באדיבותה של עיריית ירושלים.

אריאל  באוניברסיטת  לימודיהם  את  הבאה  בשנה  יתחילו  אביב  תל  מאוניברסיטת  בוגרים   5
שבשומרון, ויצטרפו לכ-70 תלמידים שכבר לומדים, למדו או סיימו, ביניהם בהצטיינות דקאן, 
אריאל  מאוניברסיטת  מלאה  מלגה  שקיבלו  בוגרים  לארבעה  מצטרפים  הם  נשיא.  או  רקטור 

ללימודי תואר שני בתחומי מנהל עסקים ומנהל מערכות בריאות. 

16 סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון ימשיכו את לימודיהם אל עבר התואר הנכסף. הסטודנטית 
באר שבע, בעקבות  עיריית  אישי מראש  באופן  לימודיה, במלגה שתקבל  ליינינג תחל  סילבר 

הגעתו לטקס הסיום אותו הנחתה. 

מנחה  המכינה  את  אקדמית.  מכינה  עוברים  אריאל  באוניברסיטת  המשתלבים  הלומדים 
במסירות מזה שנים רבות הגב' אתי פרימט.

מימין: סילבר ליינינג בטקס הסיום 
של קורס מבוא לפסיכולוגיה, 

אוניברסיטת בן גוריון

משמאל: זכרון בסלון בדימונה
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 לימודי 
סמסטר קיץ

ולמדו  האוניברסיטאות  ארבע  את  הקיץ  במהלך  פקדו  לומדים   300 מעל 
קורסים וסדנאות במיומנויות בסיס והעמיקו בתחומים מגוונים נוספים.

זו כבר השנה השניה בה חלק מהסדנאות הללו מתקיימות בקהילות השונות 
במטרה לאפשר ללומדים להמשיך תהליכי למידה גם בקיץ, באופן עצמאי 
ובמסגרת קהילתית, הכל כדי לייצר קבוצות כוח ומוקדי ידע הכי קרוב לבית. 
לצדן, חלק מסדנאות הקיץ המשיכו להתקיים באוניברסיטאות השונות אליהם 

הגיעו הלומדים באופן עצמאי במטרה לפתח מחויבות ללמידה ולעצמאות.

בעבר  בתכנית  שלימדו  סטודנטים  על-ידי  והועברו  פותחו  מהסדנאות  חלק 
ובכך העניקו וקיבלו ערך נוסף להשתתפותם בתכנית.

סדנת קיץ באנגלית עם המדריכה גל תדמור, 
אוניברסיטת בן גוריון

בתמונה: סדנת קיץ בנושא שיטות טיפול 
בפסיכולוגיה עם המדריכה ענבר לורבר, 

אוניברסיטת חיפה

 בתמונה:
 סדנת קיץ עם הבוגרת איילת בטאט,

ירושלים שלא הכרתם
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לימודי סמסטר קיץ

באוניברסיטת בן גוריון
טבעית  רפואה  חיובית,  פסיכולוגיה  בנושאים  הקיץ  בסדנאות  לומדים  כ-90  השתתפו 
ואנגלית. סדנא מיוחדת התקיימה בעיר דימונה והועברה על ידי ארגון "לקט ישראל". הסדנא 

עסקה באורח חיים ובישול בריא.

באוניברסיטת תל אביב
השתתפו כ-80 לומדים בסדנאות הקיץ בנושאי יזמות שיווקית, אנגלית, פסיכולוגיה חיובית, 

גישור ואנגלית. סדנא מיוחדת הועברה גם בעיר רחובות ויועדה לתושבי העיר.

באוניברסיטת חיפה
כיצד  במו"מ,  וכלים  גישור  בנושאי  הקיץ  בסדנאות  לומדים  מ-100  למעלה  השתתפו 
לבנות את החיים המחדש, בודהיזם ותרבות המזרח, תזונה גוף האדם וכושר, שיטות טיפול 
בפסיכולוגיה וסדנא בסיסית בשפה העברית. הסדנא בפסיכולוגיה הועברה במקביל גם בעיר 

עכו, והסדנא בעברית בעיר נצרת.

באוניברסיטה העברית
השתתפו כ-120 לומדים בסדנאות הקיץ בנושאי חלומות, אנגלית, גוף-נפש, מוח אנושי. 
כבירה.  להצלחה  השניה  השנה  זו  זכתה  הכרתם"  שלא  "ירושלים  בשם  מיוחדת  סדנא 
המדריכה הבוגרת איילת בטאט סיירה עם התלמידים בשכונות הכי יפות, סיפרה סיפורים 

מעניינים וחשפה פינות חמד בעיר הבירה.

 סדנת קיץ בגישור עם הסמנכ״לית מירה אלתר,
קהילת מזרח תל אביב

 סדנת קיץ בפסיכולוגיה חיובית,
אוניברסיטת חיפה
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בשנת תשע״ט לימדו בתכנית 83 סטודנטים-מנחים: 24 סטודנטים באוניברסיטת תל אביב 
לימדו רפואה, משפטים, מנהל עסקים ופסיכולוגיה; 20 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, שהינו מדריך עבר בתכנית. 
הסטודנטים-המנחים בתכנית היו מחויבים ל-3 מפגשים מדי שבוע לאורך השנה האקדמית: 
המפגש הראשון הוא הסדנא האקדמית שמטרתה להכשירם ולהכינם לעבודת ההוראה, ואשר 
עוסקת בחינוך, בפערים בחברה הישראלית, ובבחינה, גיבוש וחיזוק מחויבות חברתית; המפגש 
השני הוא ישיבת הצוות עם רכז 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 
והנגשה של הידע  ולקדם מעורבות חברתית של סטודנטים, לצד דמוקרטיזציה  ליזום  לעודד, 

האקדמי. 

הסדנא האקדמית מבוססת על קורס שכתבה מייסדת התכנית, חה"כ לשעבר ד"ר עדי קול, 
ועדי  פלג-ביצור  מיכל  הגואל,  בן  אלתר,  מירה  אקדמיים:  מנחים  צוות  על-ידי  השנה  והועבר 

קפצון.

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

לפילוסופיות החינוכיות שנלמדו בקורס.  

על מנת לשמוע  דעת קהל  ומובילי  ארגונים חברתיים  עם  נפגשו הסטודנטים  השנה  במהלך 
מפיהם אקטיביזם חברתי מה הוא. 

הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב נפגשו עם הפרשן הכלכלי מתן חודורוב ועם עו"ד נועה זלצמן 
מארגון לובי 99; 

ממשנת  להבנות  כדי  אלתר  מדבר  פרח  הגנן  עם  נפגשו  העברית  באוניברסיטה  הסטודנטים 
החינוך המיוחדת שפיתח עבור ילדי הגן; 

הסטודנטים-
המנחים

 בתמונה: 
מפגש מדריכים ומדריכות ארצי עם 

פרופ' יולי תמיר, שרת החינוך לשעבר
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הסטודנטים-המנחים

 מתוך עבודת הסיכום של ענבר לורבר,
סטודנטית-מנחה לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה:

"אחד הדברים שלמדתי והשאירו עלי הכי הרבה רושם בשנה הזו, הוא שאין לי את כל הידע, 
וגם לא צריך להיות. ויותר מזה – בהרבה מהמקרים לתלמידים שלי יש יותר ידע ממני, וכך 
גם יותר כח ממה שציפיתי. על הנייר, בתיאור הרקע הכלכלי והחברתי המורכב שלהם, הם 
עשויים להצטייר כאנשים שצריכים הצלה, אבל חכמת החיים שלהם היא מקור עוצמה שלא 
אוכל לרכוש בשום תואר שבעולם. זה לא שלא הייתי שמחה לשמוע אם מישהו מהם היה 
מתחיל ללמוד באוניברסיטה בעקבות ההשתתפות בתכנית, אבל בשנה הזו הבנתי שהלימודים 

האקדמיים הם לא העיקר."  

הסטודנטים באוניברסיטת חיפה נפגשו למעגלי שיח חברתיים עם ירדן קינן, יועצת ראש המועצה האזורית חוף 
יוסי צרפתי, פעיל  הכרמל לקידום מעמד האישה, רגב אבנר, מנהל פיתוח עסקי בחברה הכלכלית כפר קאסם, 

חברתי ולשעבר מנכ"ל המשמר החברתי וענבר אורן, סמנכ"לית ישראל חופשית ומנהלת הוויה.

התנועה  של  היווסדה  מבית  הכנסת"  משמר  "על  ממכון  סעדה,  בעדי  פגשו  גוריון  בן  באוניברסיטת  הסטודנטים 
המסורתית, שחשפה כיצד יחסי דת ומדינה בישראל באים לידי ביטוי בכנסת.

לדון על  יולי תמיר בכדי  כן, הסטודנטים מכל הארץ התכנסו למפגש ארצי עם שרת החינוך לשעבר פרופ'  כמו 
הפערים בחינוך בחברה הישראלית.

בסיום השנה כתב כל סטודנט-מנחה עבודה אישית שכללה מבט רטרוספקטיבי על התכנית, תוך ניתוח והסתכלות 
על אירועים ותהליכים שקרו במהלך השנה. בעבודה שילבו הסטודנטים את הידע התיאורטי שרכשו במהלך השנה. 

סדנא אקדמית באוניברסיטת חיפה מפגשי מדריכי תל אביב עם הפרשן הכלכלי 
מתן חודורוב
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מדידה והערכה

 בתמונה: 
טקס סיום במגמת רפואה, אוניברסיטת חיפה

השנה זו היא השנה הרביעית בה מתקיימות פעילויות ההערכה והמחקר המקיפות 
והייחודיות של התכנית. ממצאי המחקר מפורסמים בסיום כל שנת פעילות בדוח 

מחקר מפורט. 

המחקר מבוסס על מודל לוגי מפורט ונערך בקרב הלומדים והסטודנטים-המנחים, 
כאחד.

ניתן לחלק את השפעות הלומדים על התכנית לשלושה מעגלים אשר כל אחד 
מהם מכיל תמורות שונות. 

מובהקת  עלייה  חלה  בתכנית  ההשתתפות  בעקבות  כי  הראו  המחקר  ממצאי 
בבטחון העצמי של הלומדים. נמצא כי לומדים רבים חשו שייכות לכיתתם, כבוד 
וגאווה. עוד נמצא כי 76% מהלומדים העניקו עזרה לחבר כיתה ו-62% מהם קיבלו 
עזרה או תמיכה מחבר כיתה. רב מכריע מקרב הלומדים עשו שימוש בידע שרכשו 
לבסוף,  סביבתם.  עם  בתכנית  שרכשו  הידע  את  ושיתפו  היומיום  בחיי  בתכנית 
84% מהלומדים דיווחו כי בעקבות התכנית חלו שינויים חיוביים בחייהם, בתחום 

החברתי, לימודי, משפחתי, תעסוקתי והתנהלותם היומיומית. 

תהליך המחקר ימשיך ללוות גם בשנה הבאה את בוגרי התכנית ויבחן את המשך 
השפעת התכנית על משתתפיה, לאחר סיומה.

המלווים  הגורמים  מצד  גם  ההשפעות  מדידת  את  להעמיק  נבקש  זאת,  לצד 
לקבלת תמונה מלאה ועשירה יותר של הערך הרב עבור המשתתפים, אשר נובע 

מהשותפות בין התכנית לבין הגורמים השונים. 

הלומד

מעגלי השפעת 
 התכנית

אוניברסיטה בעם׳

הכיתה

המשפחה והקהילה

אנו נרגשים לעדכן כי ארגון מידות, המבקש לקדם אפקטיביות חברתית, העניק 
בעלת  חברתית  לפעילות  לשבח  ציון   - מידות"  "תו  את  בעם  לאוניברסיטה 

אימפקט מדיד.

מדדי  בחינת  ובעולם,  בארץ  רבים  לארגונים  השוואה  שכלל  הארוך  התהליך 
הצלחה, מקצועיות ומנהיגות סגל התכנית ועוד, קבע כי העיניים הנוצצות של כולנו 
לא משקרות. אוניברסיטה בעם מייצרת שינוי חברתי של ממש בחיי המשתתפים, 

מדריכים ותלמידים כאחד.

להיותה משמעותית לשינוי  ולהתחייב  אותנו להמשיך בעשייה  מידות מעודד  תו 
והנגשת  הזדמנויות  חברתיים, השוואת  פערים  צמצום   - הישראלית  פני החברה 

ידע בלי קשר לנסיבות החיים.
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מספק לומדים איפיון לומדיםמגמת לימודאוניברסיטה 
התחלתי

מספר לומדים 
שסיימו

 אחוזי 
מסיימים

 אוניברסיטת 
תל אביב

1147163%רמלה | לודמשפטים יום ב'

1149485%רמת גן | פתח תקווה | קריית אונומשפטים יום ג'

 תל אביב יפו | גבעתייםפסיכולוגיה יום ב'
1038280%)כיתת מבוגרים(

הרצליה | רמת השרון | נתניה | טייבה פסיכולוגיה יום ג'
)כיתת צעירים(

1047875%

996667%ראשון לציון | רחובותרפואה

1068076%חולון | בת-ים )כיתת צעירים(מנהל עסקים

64047174%סה“כ אוניברסיטת תל אביב

 אוניברסיטת 
בן גוריון

967578%באר שבע | קריית מלאכימנהל עסקים

996060%באר שבע | ערד | חורהרפואה יום ב'

1129383%דימונה | ירוחםרפואה יום ג'

1027473%באר שבעפסיכולוגיה יום ב'

 אופקים | נתיבות | שדרות | פסיכולוגיה יום ג'
שגב שלום | רהט

1048683

51338876%סה“כ אוניברסיטת בן גוריון

האוניברסיטה 
העברית

מזרח ירושלים | קריית יובל | קריית מנהל עסקים
מנחם ועיר גנים | בית הכרם ובית וגן.

989090%

 רוממה | לב העיר | בוכרים | משפטים יום ב'
גבעת זאב )כתות נשים(

745380%

1048480%מזרח ירושלים | גונן | גונניםמשפטים יום ג'

נווה יעקב | רמות | פסגת זאב | רמת פסיכולוגיה יום ב'
אשכול | הר נוף | רמת שלמה )כיתות 

נשים(
948085%

גילה | ארמון הנציב | הר חומה | מעלה פסיכולוגיה יום ג'
אדומים | בקעה-תלפיות

1178979%

48739681%סה“כ האוניברסיטה העברית

 אוניברסיטת 
חיפה

 ירכא | נשר | עספיא משפטים יום ב'
)כיתת צעירים( 

976567%

1047774%חיפה | עכופסיכולוגיה יום ב'

996667%מגדל העמק | שפרעם | קרית אתא משפטים יום ב'

טירת הכרמל | נצרת | קרית ביאליק | פסיכולוגיה יום ב'
קרית חיים

1157767%

82% 11797ג'וליס | חיפה | קרית מוצקיןרפואה

53238272%סה“כ אוניברסיטת חיפה

2172163775%כלל התכנית

מספר הלומדים שסיימו את הקורסים בשנת תשע“ט

מדידה והערכה
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הוועדה 
המייעצת

לתכנית ועדה מייעצת, המלווה את הנהלת התכנית. בוועדה המייעצת יושבים נציגי 
האוניברסיטאות בהן התכנית פועלת, ושותפים לתכנית מתחומי הפילנתרופיה 

וההתנדבות, לצד אנשים שמלווים את התכנית כברת דרך ארוכה: חה״כ לשעבר, ד״ר 
עדי קול, מייסדת התכנית, המשמשת היום כדקאן הסטודנטים במרכז הבינתחומי 

הרצליה; ד״ר אמי בוגנים, ד"ר לפילוסופיה, ממקימי מכון מנדל למנהיגות חינוכית, יועץ 
קרן מתנאל, השותפה והמשקיעה העיקרית בתכנית; מר דורון לבנת, בעלים ויו"ר של 

קבוצת חברות בינלאומיות בהולנד )ProDelta(, יזם חברתי התומך בעיקר בתחום החינוך 
והנוער בסיכון, ובתכניות תשתית ארוכות טווח; מר אהוד אור, סמנכ"ל לתכנון אסטרטגי 

ושיווק באוניברסיטת תל אביב; עו״ד אריאלה להב, עומדת בראש משרד עורכי דין.

צוות התכנית

 ענבל שמעוני
סמנכ"ל

 מור שטרומינגר כהן
מנהלת פיתוח

 מירה אלתר
סמנכ"ל

אוניברסיטת חיפההאוניברסיטה העבריתאוניברסיטת בן גוריוןאוניברסיטת תל אביב

 מאי שר-שלום
מנהלת

 נועה חן
מנהלת

 ורד קרסנטי
מנהלת

 ניצן וולף
מנהלת

 עדי קפצון
מנחה אקדמית

 בן הגואל
מנחה אקדמי

 מירה אלתר
מנחה אקדמית

 מיכל פלג-ביצור
מנחה אקדמית

יעל אורבך | ליאור סיימון 
 | טל זכריה
רכזות מגמה

ירדן ברש | שיר ברבי | 
 שירה פז

רכזות מגמה

 רותם נחום |
 יעל ארונוביץ' | נטע שחורי

רכזות מגמה

רשל סטרול | עדי לוי | 
 שחר גת

רכזי מגמה

 עמית ברקוביץ'
רכזת תפעול

 ירון ניר
רכז תפעול

 סתיו בוקובזה
רכז תפעול

 מזל סמעון
רכזת תפעול

ל א י ז ר ם  ע י ח  י
ת י נ כ ת ה ל  “ כ נ מ

צוות התכנית

 בתמונה:
צוות התכנית במפגש ארצי

המנחות האקדמיות, מנהלות הסניפים, 
רכזי/ות מגמות הלימוד, רכזות 

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

ולנהל את הפעילות השוטפת. הצוות 
מנה השנה 26 עובדים, במטה הארצי 

ובארבע האוניברסיטאות.
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תודה

 בתמונה:
מפגש מנחים מסכם, קהילות יוזמות

תורמים ושותפים
קרן מתנאל

מר דורון לבנת
קרן היסוד הולנד

קרן יד הנדיב
  UIA הפדרציות היהודיות בקנדה

פדרציית מונטריאול
איסטרוניקס

תובנות בחינוך
חברת מגדל

נובה

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

אופקים

באר שבע 

בני ברק

בני שמעון )מ.א(

בת ים

גבעתיים

גבעת שמואל

גבעת זאב

ג'וליס

ג'לג'וליה

דימונה

הרצליה

טייבה

חולון

חוף הכרמל )מ.א(

ח'ורה

חיפה

טירת הכרמל

ירוחם

ירושלים

ירכא

לוד

מגדל העמק

מעלה אדומים

מצפה רמון

נבטים

נצרת

נשר

נתיבות

נתניה

עכו

עספיא

ערד

עתלית

פתח תקווה

קריית אונו

קריית אתא

קריית ביאליק

קריית חיים

קריית טבעון

קריית מוצקין

ראשון לציון

רהט

רחובות

רמלה

רמת גן

רמת השרון

שגב שלום

שדרות

שפרעם 

תל אביב-יפו

רשויות מקומיות

תל אביב

חיפה

ירושלים

באר שבע
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תודה

הרצאות אורח וסיורים

אוניברסיטת תל אביב
כבוד השופט יצחק עמית

כבוד השופטת יעל וילנר

כבוד השופטת מיכל לויט

 פרופ' גלית יובל, ראש
בית הספר לפסיכולוגיה

עו״ד נועה זלצמן, לובי 99

 עו״ד יגאל בלפור,
 היועץ המשפטי לסנגור

הראשי בישראל

יוני ירימי, קואוצ'ר

 הגברת קטי לזדון,
בית הספר לנוירוביולוגיה

 מר ערן פסטרנק,
 מנכ״ל בית ההשקעות

פסטנרק-שהם

 נעמה קטן,
מנחת מיינדפולנס

 מתן חודורוב, פרשן כלכלי
ערוץ 13 

 מרכז המבקרים של
בית המשפט העליון

המרכז הרפואי תל השומר

גוגל

מרכז הצעירים קרית אונו

מוזיאון הרצלילנבלום

האוניברסיטה העברית

כבוד השופט יצחק עמית

פרופ' גיא הרפז, דיקן הסטודנטים

פרופ' יפתח יובל, המחלקה לפסיכולוגיה

ד״ר יניב דובר, בית הספר למנהל עסקים

ד״ר גילה טורטן

עו״ד נוחי פוליטיס

פרח מדבר אלתר

מרכז המבקרים של בית המשפט העליון

מרכז המבקרים של מכון ויצמן למדע

מוזיאון הרצלילנבלום

אוניברסיטת חיפה

פרופ' יחיאל קפלן, הפקולטה למשפטים 

פרופ' יונתן יובל, הפקולטה למשפטים 

פרופ' תומר שכנר, החוג לפסיכולוגיה 

ד״ר יהודה אדר, הפקולטה למשפטים 

עומרי אפרת, החוג לפסיכולוגיה

ריאד אבו-ערישה, המרכז הרפואי לבריאות 
הנפש מעלה כרמל

נטלי ציון, המרכז הרפואי בני ציון

ירדן קינן, מועצה אזורית חוף כרמל

רגב אבנר, החברה הכלכלית כפר קאסם 

יוסי צרפתי, לשעבר מנכ״ל המשמר החברתי 

ענבר אורן, סמנכ״לית ישראל חופשית 
ומנהלת הוויה

בית משפט השלום בחיפה

מגן דוד אדום חיפה

חוות אלונים

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' מיקי מלול, דיקאן הפקולטה 
למנהל עסקים

 ד״ר אורטל סולובודין,
המחלקה לפסיכולוגיה

ד״ר נטע סלמן, הפקולטה לרפואה

ד״ר אלי לואיס, ראש המחלקה 
לביוכימיה 

עמית דהרי, פסיכולוג קליני

עדי סעדה, על משמר הכנסת

פארק גב ים נגב

כפר הנוער עדנים

ניצן לזכרם, חוות נוער

המכון לחקר החי, קיבוץ להב

כלל מדריכי התכנית במפגש ארצי

סיור בבית המשפט, מגמת משפטים באוניברסיטת חיפה
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מגמת פסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

תודה

סדנאות קיץ

אוניברסיטת תל אביב
שירה מנטבר

ים נחמה

מירה אלתר

תאיר ויזל

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

נוי המר

נועם אורן

גל תדמור

ספיר בר כהן

לקט ישראל

האוניברסיטה העברית

יניב אשכנזי

איילת בטאט

טליה לודן

אסתי ארם

שגב פיינשטיין

אוניברסיטת חיפה

ניצן וולף 

שחר גת

מיתר בן אבו 

ענבר לורבר 

נטלי חדאד 

בסאם קלדאווי

משתתפים בטקסי הסיום

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' איל זיסר, סגן רקטור 

האוניברסיטה

פרופ' שרון חנס, דקאן הפקולטה 

למשפטים

פרופ' מיכאל בירנהק, סגן דקאן 

הפקולטה למשפטים

פרופ' גלית יובל, ראש בית הספר 

לפסיכולוגיה

ד״ר ירון יחזקאל, ראש החוג לניהול

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

רוביק דניאלוביץ', ראש עיריית באר 

שבע

בני ביטון, ראש עיריית דימונה

אתי כהן, מנהלת האגף לשירותים 

חברתיים בבאר שבע

טל סלובו ברבי, מנהלת מרכז הזדמנות, 

מעגל החיים והתעסוקה

אתי ועקנין, מנהלת המחלקה לעבודה 

קהילתית דימונה

מאג'ד אלקמלאת, הממונה על תיק 

הרווחה בעיריית רהט

 יוליה קגן, מפקחת, שירות מבחן,

משרד הרווחה

האוניברסיטה העברית

פרופ' גיא הרפז, דיקן הסטודנטים

פרופ' אורלי שדה, בית הספר למנהל 
עסקים

רותי ציצוביץ', עיריית ירושלים

אוניברסיטת חיפה

פרופ' עלי זלצברג, הפקולטה 
למשפטים 

פרופ' אירית עקירב, החוג לפסיכולוגיה

ד״ר עמירם אריאל, ראש החוג למדעי 
הרפואה

קהילות יוזמות

רוני באום, חברת מועצת העיר רחובות

סלי פרנק, עירית רחובות

יעל גלי דהאן, עירית רחובות

מיכאל כלב, מנחה קבוצת רחובות

נתי וייס, מנחה קבוצת רחובות

טליה שוורץ, עירית ראשון לציון

אתי פלג, עירית ראשון לציון

קרן חורי, מנחת קבוצת ראשון לציון

מור סוננפלד, מנחת קבוצת ראשון 
לציון

אתי ועקנין, עירית דימונה

ז'קלין איבגי, עירית דימונה

אלה תיאודור, מנחת קבוצת דימונה

רעות ברוך, מנחת קבוצת דימונה

מלי שור, עירית ירושלים

אנה קצמן, עירית ירושלים

ורד מלר דוידסון, עירית ירושלים

נטע קריינר, מנחת קבוצת פסגת זאב

יהודית סיידלר, מנחת קבוצת פסגת 
זאב

עו״ד אפרת צנגן, בוגרת

אסף הורן, בוגר

ליאור בירנבוים, בוגרת

לאל רייס, בוגרת

מיכל פוקס, בוגרת

נעה בירמן, בוגרת

נגה יניב, בוגרת

מירה אלתר, בוגרת

זהר קליין, בוגר
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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
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