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על התכנית

באוניברסיטת  ומשפטים  רפואה  עסקים,  מנהל  פסיכולוגיה,  מלמדים  אנחנו 
לומדים  בירושלים,  העברית  והאוניברסיטה  חיפה  בנגב,  גוריון  בן  אביב,  תל 

ולומדות המגיעים מ-50 רשויות מצפון עד דרום. 

תוך  בתכנית,  לימודיהם  את  בהצלחה  עד-כה  סיימו  משתתפים  כ-20,000 
לימדו  ומדריכות  מדריכים  כ-700  הרווחה.  שירותי  בתמיכת  התלות  צמצום 

אצלנו, תוך שהם פוגשים את עצמם ואת החברה הישראלית. 

לתדהמתנו, גם בשנת קורונה, ואף ביתר שאת, הפעילות מתקיימת בהצלחה 
מסורים  ומדריכות  מדריכים  לתכנית  חדשניות.  מטרות  ומשיגה  מרובה 
ומחויבים המלמדים ב-56 כיתות ברחבי הארץ, כן, כן, ממש יצאנו לערים עצמן 

וגם הקורונה לא עוצרת, אפילו דוחפת קדימה.

דווקא עכשיו. 

1

גישור על פערים חברתיים 
והשוואת הזדמנויות 

 באמצעום צמצות פערי
ידע ונשנלנ

2

יצירת נקודת מפגש 
באמצעום יצירם קשר בלםי 

אמצעי של נבוד ולמידנ 
נדדים, ביי אונלוסיום 

מוחלשום לביי אחד ממוקדי 
ננוח נמשפיעית בחברנ - 

נאקדמינ

3

אזרחות משמעותית 
באמצעום נפינם 

נמשםםפית לאזרחית 
משמעוםיית נלוקחית 

אחריום על חיינת ופועלית 
מםוך מודעום וחשיבנ 

למעכת ולמעי אחרית

מינוף הידע הצבור 
באקדמינ לעשיינ 

חברםים, בשעום נערב, 
נאשר נפעילום נאקדמים 

'נסטכדרטים' מגיענ 
לסיומנ

הסרת חסמים והנגשה 
באמצעום נסעום 

 מאורגכום, ניבוד
וקשר אישי

ליווי מקצועי ואקדמי 
לסטודכטית-נמכחית 

 ועיסוק בפערית
בחברנ ובחיכוך 

מבנה עלויות 'רזה' 
נמוביל לנחזר חברםי 

גבונ אל מול ננשקענ 
נםקציבים נכדרשם

למידה מעצימה 
באמצעום שיטום למידנ 

חדשכיום אשר מחזקום 
 ינולום אישיום,

מפםחום סקרכום 
ומעכיקום רצוי ונלית 

לנמשיך ללמוד ולנםפםח

חזון התכנית 

חברה  למען  פועלת  בעם'  'אוניברסיטה 
את  לממש  אדם  לכל  המאפשרת  שוויונית 
עצמו ולהיות אזרח משמעותי למענו ולמען 
בין  מפגש  יצירת  באמצעות  זאת  החברה, 
מוחלשות. אוכלוסיות  לבין   האוניברסיטה 

מטרות התכנית

איך?
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מפת הפעילות שלנו
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מפם נפעילום שלכו
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מפם נפעילום שלכו
לתנידע מגיע לנולת
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בעם  באוניברסיטה  מדריכה  "להיות 
זה להתרגש ללמד דברים חדשים כל 
תחושה  עם  ולצאת  מחדש,  שיעור 
יותר.  אפילו  מהתלמידים  שלמדת 
ובעצם  אנשים  של  חבורה  לקבל  זה 
ולקבל  לאהוב  זה  משפחה.  לבנות 

אהבה בחזרה" 

נוי שדה
מדריכת פסיכולוגיה, סניף בן-גוריון



על נלומדית שלכו
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מגמות הלימוד

מגמת משפטים
נםלמידית במגמם משפטית לומדית בקורס "מבוא למשפטית", אשר מעכיק לנת 
של  ונחובום  נזנויום  נשוכום,  נרשויום  נמשפט,  מערנם  מבכנ  אודום  בסיסי  ידע 
אזרחי מדיכם ישראל, וני מידע ראשוכי בםחות דיכי נחוזית, דיכי כזיקיי, משפט פלילי, דיכי עבודנ, 
דיכי משפחנ ועוד. נשכנ שמכו דגש מיוחד על מיצוי זנויום בזמי שגרנ ובזמי קורוכנ, ונכגשם 
נםקיימו  נסכיפית  במרבים  ניםר  וביי  נםלמידית,  בקרב  זנויום  מיצוי  לעידוד  רלווכטי  מידע 
נרצאום אורח של "נל זנום". כוסף לםנכית ואירועית אקטואליית, נגוי םקופם נבחירום וםקכום 
שעם חירות בםקופם נקורוכנ, כיםי דגש לנצגם נשיכויית שחלו בחוק בםקופם נקורוכנ )נגוי 
מאפשרם  נאיכטראקטיבים  נלמידנ  חווים  לחל"ם(.  נוצאו  או  פוטרו  אשר  נעובדית  זנויום 
קייסית,  בחיכם  דרך  נפרטיית  בחיינת  נכלמד  נחומר  אם  וליישת  לנעריך  לכםח,  לםלמידית 

ערינם דיבייטית בניםנ ועוד. 

רוכי קלייי,  נמודל נקנילםי נביא איםו נזדמכויום חדשום ללמידנ רלווכטים בגובנ נעיכיית. 
על  לו  סיפרנ  נניםנ  ובעקבוםיו  נצרני  נגכם  על  שיעור  נעביר  בשפרעת,  משפטית  מדריך 
בעל עסק בעיר שכונג בצורנ לא נוגכם. מםוך בחיכנ משוםפם של נמצב נםברר ני נוא מפר 
למועצנ  רשמים  םלוכנ  ונגישו  ננפפנ  אם  נרימו  נת  יחד  נצרני.  נגכם  בחוק  רבית  סעיפית 
נישראלים לצרנכום, בנ פירטו על נפגיענ םוך שימוש במוכחית נמשפטיית שלמדו – ונל זאם 

בזמי נשיעור. 

מגמת מנהל עסקים 
ולמרניבית  נשוק  למכגכוכי  כחשפית  עסקית",  למכנל  "מבוא  בקורס  נםלמידית 
נשוכית של נמשק נישראלי. נקורס עוסק בכושאית נגוי צרנכום כבוכנ, נםכנלום 
עת בכקית, כינול םקציב משפחםי ואף נקמם עסק קטי וכינולו בםבוכנ. נמו ני, נקורס מקכנ 

פרסות,  שיווק,  בנלנלנ,  בסיסי  ידע  לםלמידית 
נמשםכנ  נעבודנ  לעולת  נלית  וכוםי  עסקים  ויזמום 
םב"ם   - ג'ויכט  עת  ייחודי  פעולנ  בשיםוף  נשכנ   -
לעולת  ונישורית  מיומכויום  על  עבודנ  מודל  בכיכו 
בשיעורית.  איכטגרלי  נחלק  משםלב  אשר  נעבודנ, 
נעבודנ,  שוק  עת  נינרום  על  לעבודנ  בכוסף  זאם 
עקרוכום לחיפוש עבודנ, ניצד לנםוב קורום חיית, מנ 
םלמידית  נקורוכנ,  כונח  ונדומנ.  בראיוי  לומר  ואיך 
נקכנ  ונקורס  נמקצועי  בעולמת  טלטלנ  חוו  רבית 
וני  נשנירית  ני  ונלית  ידע  לצמיחנ,  םשםים  לנת 
כפםחו  )ואני  נםקופנ  לרוח  בנםאמנ  נעצמאיית 
במנלך נסמסטר נמנ עסקית בקרב םלמידי נמגמנ 

ברחבי נארץ(. 

מגמת פסיכולוגיה 
אשר  לפסינולוגינ"  "מבוא  בקורס  לומדית  פסינולוגינ  במגמם  נםלמידית 
חברםים, פסינולוגינ  נעיקריית:  עכפינ  אם  ומציג  פסינולוגינ  מני  בשאלנ   עוסק 
לםיאוריום  כחשפית  נםלמידית  נקורס  במנלך  ופיזיולוגים.  נםכנגוםים  קוגכיטיבים, 
נפסינולוגיום נקלאסיום ונמודרכיום נאחד, וני לומדית על נאופי שבו כיםי לנביי נםכנגויום 
שוכום של נאדת לאורת. בכוסף, נקורס מםמקד בניבטית מעשיית של נפסינולוגינ, במצבית 
כלמדית  וני  ומצבי קוכפליקט שוכית,  נגוי קבלם נחלטום, נפגם לחץ, פעילום בקבוצנ  שוכית 
אופי וחושית,  םפיסנ  וחלימנ,  שיכנ  כפשיום,  ונפרעום  פסינופםולוגינ  נגוי  כוספית   כושאית 

נקורוכנ  בםקופם  ועוד.  פסינולוגי  מחקר  ביצוע 
פרקטיית  נלית  לםלמידית  לםם  נדי  רב  זמי  נקדשכו 
נסםנלום  לטובםכו,  נמצב  לכיצול  לנםמודדום, 
עת  ונםמודדום  נמלאנ  ננוס  חצי  על  אופטימים 

מצבי משבר ולחץ. 

ובדידום,  זקכנ  בכושא  גת  עסקכו  נםקופנ  ברוח 
ילדית ומסנית, נםפםחום נילד  פסינולוגינ חיובים, 
חשיבנ  נמפםחית  בםנכית  וני  גילו,  מבכי  נרחק 
שעבר  נאמם"  "מני  בכושא  שיעור  דוגמם  ביקורםים 
נמחקר  בעולת  נצורך  נבכם  מטרםו  אשר  בחיפנ, 
בםחילם  נועבר  נשיעור  בממצאיו.  ספק  ונטלם 
נםלמידית  יםכסו  נסמסטר  שבמנלך  נדי  נקורס, 
נסכיפית  בנל  נמגמנ  לשיעורי  זנ.  מסוג  בחשיבנ 
נניבט  עת  בנםמודדום  נמסייעית  םנכית  כוספו 
נמכטלי של משבר נקורוכנ, ומקדמית אם נםלמידית 

לנדי יצירם שגרנ ונפגם נבדידום. 

מגמת רפואה 
נםלמידית במגמם רפואנ לומדית בקורס "מבוא לרפואנ", אשר עוסק בנבנרם 
נמערנום  נאדת,  גוף  על  לומדית  ובמנלנו  נשוכית,  נרפואנ  בםחומי  יסוד  מושגי 
נשוכום וםפקודת וני על מחלום כפוצום, דרני נטיפול בני ונמחקר נרפואי נכעשנ על מכם 
למצוא םרופנ למחלום אלו. נמו ני, מםקיימום נדרנום בכושא רפואנ מוכעם, ניגייכנ, םזוכנ 
כנוכנ ועזרנ ראשוכנ. קורס זנ מקכנ לםלמידית ידע יישומי נרלווכטי לחיי ניומיות שלנת, ובנך 
מעלנ אם נמודעום לנשפעם אורח נחיית על בריאום נפרט ונמשפחנ. ברוח נםקופנ עברו 
נםלמידית שיעורית על מערנם נחיסוי וכגיף נקורוכנ על שלל ניבטיו. נשכנ בחרו נמדרינית 
איכטרדיסציפליכרים  חשיבנ  ולעודד  לנדגית   נדי  כושאית,  מספר  מנשיעורית  בחלק  לאחד 
ועוד.   וםזוכנ  סנרם  וחיסוכית,  טנכולוגינ  ביי  מנניםום  בחלק  שילבכו  למשל  נך   וביקורםים. 

1

2

3

4
 "בזכות הקורס התחלתי למכור קובה. 
הבת שלי דחפה אותי לזה כבר הרבה 
זמן אבל הקורס גרם לי באמת להתחיל 

לעשות את זה"

מרסל בביאן
תלמידת מנהל עסקים, ירושלים

אור  כקרן  שימשה  עבורי  התכנית 
יציב לתקווה  באפלת הקורונה, בסיס 
זכינו  למסלולם.  יחזרו  שהחיים 
שמובילה  מדהימה  מדריכה  ברוני, 
בלימודי  ראויה  וברגישות  רמה  ביד 
שמדבר  נושא  לפסיכולוגיה,  מבוא 
אסכם  הזאת.  בתקופה  במיוחד  אלינו 

בשלוש מילים: "אי של שפיות"

חבצלת תמר
תלמידת פסיכולוגיה, רחובות
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תכנים נוספים

את  והרחיבה  ומגמות,  סניפים  חוצות  למידה  אפשרויות  לנו  זימנה  המקוונת  הלמידה 
לה.  ומחוץ  באוניברסיטה  נוספים  גורמים  של  מרתקים  מפגשים  לשלב  שלנו  היכולות 
נוסף לסיורים וירטואליים, הצגות מחקרים במעבדות השונות, סרטוני "ברוכים הבאים" 
השונות  המגמות  תלמידי  ועוד,  חיפה  ואוניברסיטת  אביב  תל  אוניברסיטת  מנשיאי 

השתתפו בהרצאות אורח מרתקות: 

ד"ר   | גיל ננםבגרום  מר עמית דהרי נרצנ בכושא 
סמארטפוכית  אימנום,  על  דיברנ  סלע  גירון  נעה 
ונשפענ על םיכוקום | פרופ' גלית יובל, ראש החוג 
על  סיפרנ  אביב,  תל  באוניברסיטת  לפסיכולוגיה 
פרי,  ענת  ד"ר   | פרצופית  מזנית  אכו  שבנ  נדרך 
חקר  על  סיפרנ  חברתית  נוירו-קוגניציה  חוקרת 
נמוח בנקשרית חברםיית | נור קסאם, דוקטורנטית 
נרצאנ  נעבירנ  בירושלים,  לפסיכולוגיה  במחלקה 
לקבוצנ של מזרח נעיר על םקשורם של שפנ ורגש 
סעיד,  מחמוד  ד"ר   | וישראלית  ערבית  של  בנקשר 
מנהל השירות הפסיכולוגי ברשות מקומית אכסאל 
ירון   | משברית  בצל  וכפשי  אישי  חוסי  בכושא  נרצנ 
חיפה  בעיריית  העירוני  הגישור  מרכז  מנהל  לוין, 

דיבר על כינול קוכפליקטית.

אילנה גרוייסמן מארגון מתייעלים נרצםנ על כינול 
הבינתחומי  )המרכז  פרידמן  יאיר  ד"ר   | םקציב 
לבחיכם   VRIN מודל  על  דיבר   )WEconomize ו- 
ונעיקרוי  נלנלים,  ויוזמנ  רעיוי  של  עסקים  נדאיום 
מכחנ בקבלם נחלטום | טלי ריינברג שחורי, מנחה 
ומנהלת פיתוח בעמותת "עת לדעת", נרצםנ על 
מיצוי זנויום ואםר "נל זנום" | ד"ר יניב דובר, מרצה 
של  והתנהגותיים  מתמטיים  מודלים  וחוקר  בכיר 
העברית,  באוניברסיטה  ומרצה  חברתיות  רשתות 

נעביר נרצאנ בכושא שיווק.

מר יניב פז נעביר נרצאנ בכושא אוטיזת | ד"ר יערה 
ישורון לימדנ על סכנרוי מוחום | ד"ר אריק אורבך, 
םרופום  פיםוח  על  סיפר  בטבע,  פרמה  מו"פ  ראש 
קבוצות  מנחת  דנה,  מיטל   | נקורוכנ  חיסוי  ועל 
| בריא  חיית  ואורח  םזוכנ  בכושא  נרצאנ   נעבירנ 
לשילוב  "עמיתים"  תכנית  רכזת  מיארה,  מרים 
שילוב  בכושא  נרצאנ  נעבירנ  בקהילה  מתמודדים 
שורץ,  זוהר  ד"ר   | בקנילנ  ושילובת  כפש  מםמודדי 
רופאה וטרינרית, תלמידה ומורה בכירה לויג׳נאנה 
יוגה דיברנ עת נםלמידית על יוגנ ומערנם נעצבית.

של  הדוקומנטריות  היוצרות  אחת  תימור,  מיקה 
הסדרה "צל של אמת" ריםקנ אם נמשםםפית על 
מאחורי נקלעית של נמערנם נפלילים | עו"ד ורדית 
הקליניקה  של  המקצועית  המנהלת  דמרי-מדר, 
לייצוג אוכלוסיות בפריפריה, נעבירנ מפגש בכושא 
בקליניקה  מנחה  אוהד,   | חברםי  לשיכוי  דיי  ערינם 
על  נרצאנ  נעביר  בפריפריה,  אוכלוסיות  לייצוג 
סוהא   | קורוכנ  ובימי  בשגרנ  זנויום  למיצוי  כגישום 
ח'לאילה נעבירנ נרצאם נינרום עת אםר "נל זנום" 
נרצנ  מעצרית  מחלקם  מכנל  טברו,  משה  עו"ד   |
 בכושא נסכגורינ נציבורים וייצוג כאשמית בפלילית.

מנהל
משפטיםעסקים

רפואהפסיכולוגיה
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מפגשים בקהילה

לכו ברור שאכחכו לא מווםרית  מנרגע נראשוי נינ 
נדי  פכית,   - מול   - פכית  אמצעי,  בלםי  מפגש  על 
וסגירם  נקורוכנ  בצל  זו.  אם  זנ  באמם  לראום 
נקמפוסית באוכיברסיטאום נחלטכו באמת לנוציא 
אם נידע אל מחוץ לנםלי נאוכיברסיטאום, ומצאכו 

בקהילות פעילות  מוקדי   56 
בנת ינולכו לנמשיך לניפגש )בקפסולום ועת מסנום 
נמובי(: מרנזי חדשכום, מםכ"סית, ספריום, מרנזית 

עירוכיית ועוד. 

הזדמנות  יצרו  בקהילה  המפגשים 
הקהילתי,  החוסן  לחיזוק  אמיתית 
או  לעיר  שייכות  תחושת  ליצירת 
פעולה  ונקיטת  לאקטיביות  ליישוב, 
לי,  המפריעים  סביבי  לדברים  ביחס 
וליצירת נקודת מפגש - דווקא בזמן 

שאלו היו כל כך חסרים. 
גיליכו שלמפגש נפיזי נינ ערך רב בינולם לנםמודד 
במדרינית  גאית  ואכחכו  נקורוכנ,  משבר  עת 
לאורננ  נארץ  אם  שחרשו  שלכו  ובמדרינום 
ולרוחבנ, םוך נקפדנ על נל ננכחיום, ובםלמידית 

ונםלמידום שנמשינו לנגיע ולנםמיד. 

כל  בפני  הערכתנו  את  להביע  הזדמנות  זאת 
בערים  הרפרנטיות  ובראשם  והא.נשים,  הגופים 
השונות, שפתחו בפנינו את השער והזמינו אותנו 
פנימה. אתם שותפים אמיתיים במסע שלנו, ואנו 
כי הצלחתם לראות את החיוך הגדול של  מקווים 

כולנו מבעד למסכה. 

בשבילי.  אור  נקודת  הוא  "הקורס 
בהגשה  ומעניינים  מהנים  הלימודים 
המדריכה  עם  המפגש  נעימה, 
קירבה  של  הרגשה  מעניק  והקבוצה 
בגלל  וריחוק  סגר  של  הקשים  בימים 
לנפש.  רפואה  ממש  הקורונה,  וירוס 
האנשים  לכל  ותודה  גדול  כוח  יישר 

שעומדים מאחורי המיזם"

שרה שומרת קונפורטי
תלמידת משפטים, חיפה )מערב(

17

מפגשית בקנילנ

16

מפגשית בקנילנ
כנ

רו
קו

מי 
בז

ת 
ג גת בזמי קורוכנ



* דירוג מ 1-7

למידה מקוונת

נבנל נעולת גת אכחכו נםעוררכו אל שחר של יות חדש, אשר נכניח אם נצורך בינולם לנםמצא 
ולצרוך ידע ומידע באופי מקווי. אם חודשי נקיץ נקדשכו למיפוי ולמידנ, ואם שכם נפעילום 
נםחלכו במודל נמשלב אם נמפגשית בקנילום עת למידנ מקווכם. נפער נטנכולוגי לא פסח 
אכחכו  אך  רבית מלמידנ מקווכם,  רבית מנת נביעו חששום  נוא,  כנפוך  על נםלמידית שלכו, 
זיניכו בנ, על אף נקשיית, נזדמכום עכקים. אם שכם םשפ"א פםחכו עת מערך של קרוב ל-20 
ללומדית לנםחבר למפגש נמקווי, לנםגבר על  םומני למידנ, אשר נל מטרםת נייםנ לסייע 
קשיית מכטליית וטנכולוגיית, ולניום איםכו. גת נמדרינית עבדו נל נעם על פיםוח מיומכויום 

נוראנ מקווכם ושמירנ על קשר אישי בםוך נסגרית ונמפגש בזות. 

הצבנו לנו למטרה לא להשאיר אף אחד מאחור. 

ואכן, לאור הליווי הצמוד הנוכחות בשיעורים המקוונים 
עמדה בסמסטר א' על 80-85% )בנםאת לסכיף(. 

עת נזמי נםלמידית נלנו ונםמקצעו, ונצורך בעזרנ וסיוע נלך ופחם. מצידכו נמשנכו לאםגר 
נדיגיטליום  ונמיומכויום  בפרט  נמקווכם  נלמידנ  בעולת  חדשום  מיומכויום  לפיםוח  ולדחוף 
בנלל. נרצאום אורח, חלוקנ לקבוצום, שליחנ של סרטוכית ונפכיינ למשימום חיפוש ברשם 
עליינ  של  כינרם  מגמנ  ראיכו  נסמסטר  בםות  שערנכו  אמצע  בשאלוי  שבשגרנ.  לדבר  נפנו 
נת  ני  צייכו  רבית  םלמידית  בעת  באוכיברסיטנ  נמקווכית  לשיעורית  וכוסף  ובינולום,  בביטחוי 

נרוויחו עולת שלת שכפםח בפכינת. זו נייםנ נמטרנ. 

שאלנו את התלמידים שלנו:

באיזו מידנ כונחום םומך.ם נלמידנ עזרנ לםחושם נביטחוי שלך לנשםמש בזות?

למידנ מקווכם
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במיוחד,  מקצועי  הצוות  "השנה 
להרים  הצליחו  הקורונה  קשיי  למרות 
בזום!  מגובשת  מנצחת,  קבוצה 
שלו  והמשמעות  אדיר  של  הנוכחות 
בחיי הצעירים פשוט מעוררת השראה. 
ידע,  המון  מרוויחים  התלמידים 
מוצלחת  שנה  וקבוצתיות.  שייכות 

במיוחד עבורנו צעירי בת ים"

של  התלמידים  עם  "בשיחות 
שהתכנית  סיפרו  הם  שפרעם 
שלהם  העצמי  הביטחון  את  שיפרה 
שלמדו  מאחר  טכנולוגית  מבחינה 
ובטכניקות  בזום  להשתמש  איך 
ביחד  להיפגש  להם  שכיף  הנלוות, 
הקשרים  על  לשמור  ולהמשיך  בזום 
הם  ביניהם.  שנרקמו  החברתיים 
הקבוצה  של  אחידות  על  מספרים 

אלה שירוהיכרות עם המצטרפים החדשים"
עובדת סוציאלית בתכנית יתד

וצעירות  לצעירים  הלאומית  התכנית 
במצבי סיכון

בת ים

יארא סולימאן
רכזת יחידת התנדבות רשותיתֿ

שפרעם

למידנ מקווכם
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השותפויות שלנו

בסמסטר זה היינו זקוקים לשותפים שלנו יותר מתמיד. לתמיכה בתלמידים, 
לאמונה  ולשטח,  לצרכים  להתאמה  בקהילות,  לקבלה  וגמישות,  לסובלנות 
היה  זה   - במבחן  נמדדת  שותפות  אם  ובתלמידים.  בסטודנטים  בתכנית, 

המבחן הגדול ביותר, ובזכות השותפים שלנו יכולנו לו. 

על קצה המזלג: 

משרד הרווחה והשירותים החברתיים 
םנליך  וגידית,  עור  קרת  נחברםיית  ונשירוםית  נרווחנ  משרד  עת  נמשוםף  נמיזת 
בשטח. וני  נמטנ  אגפי  עת  ני  שוכית  בחיבורית  וכינר  ונשםפר  נםקדת   נעבודנ 

לפעול  ולנמשיך  זו,  מטלטלם  בשכנ  יציבום  על  לשמור  לכו  איפשר  נמיזת  נמשך 
לטובם םלמידי נםנכים. 

סל שיקום של משרד הבריאות 
נמשיך  נבריאום  משרד  של  שיקות  סל  עת  נמשוםף  נמיזת 

מחברם  ננשנלנ  מלוום  צוום  עת  יחד  איםי,  סלע  לניום 
"כםי" כיםי מעכנ נוליסטי ללומדית, אשר נוניחו גמישום 

ומסוגלום גת בשכנ מאםגרם זו. 

שירות התעסוקה 
פיילוט חדש עת שירום נםעסוקנ באופקית קרת 
כולד בשעם משבר. ניםם מכנל עסקית באופקית 
ונישורית  מיומכויום  פיםוח  על  עבודנ  נטמיענ 
לעבודנ  זניכו  ואכחכו  משםכנ,  עבודנ  בעולת 

צמודנ עת אכשי נשירום. 

נשות המקצוע ברשויות המקומיות
של   - וננשראנ  ננוח  נמשעכם,  נשכנ  ניו 

נלומדית ושל צוום נםנכים. ברגישום, מקצועיום, 
ויוזמנ ני ליוו אם נםלמידית בםקופנ  יצירםיום 
קשנ זו, וניו לכו ננםובם לנל בקשנ ובנל מפגש. 

ג׳וינט-תבת
לעולת  מיומכויום  לנטמעם  םנכים  בפיםוח  אוםכו  ליוו 

נעבודנ בםוך נםחומית נכלמדית בםנכים. בנישרוי, חיוך 
ונרבנ מאוד כיסיוי ומקצועיום בכיכו יחד נלי עבודנ שמשרם 

אוםכו נשכנ וימשיך שכית קדימנ. 

23

נשוםפויום שלכו
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חד

ת י
די

וב
ע עובדית יחד

מתמודדים  מלווה  שאני  השניה  השנה  כבר  זו 
אני  בעם.  אוניברסיטה  בתכנית  שיקום  מסל 
לתכנית,  העמוקה  הערכתי  את  להביע  רוצה 
המאפשרת לתלמידיה חוויה של למידה והעשרת 
קשרים  ויצירת  חברתיים  דגשים  תוך  ידע 
לכיתה.  והחברים  המדריכים  עם  משמעותיים 
אני רוצה להודות על שיתוף פעולה צמוד ופורה 
המאפשר למתמודדי סל שיקום אותם אני מלווה 
להשתלב בהצלחה, לעבוד על מטרות משותפות 
איך  לראות  ניתן  השיקום.  בתכנית  ולהתקדם 
העצמה  בתחושת  מהתכנית  יוצאים  התלמידים 

אישית וחווית הצלחה לחיים!"

איילת קורן
מלוות השכלה, חברת נתן



הסטודנטים והסטודנטיות שלנו

נסטודכטית ונסטודכטיום שלכו )16 בבי גוריוי, 15 בחיפנ, 15 בירושלית ו-17 בםל אביב( נגיעו 
בםות  אישי.  וראיוי  קבוצםיית  מיוי  ימי  שאלוי,  מילוי  נלל  אשר  ארוך,  מיוי  םנליך  אחריי  אליכו 
נםנליך מצאכו עצמכו מוקפית בא.נשים מלאי מוטיבציה, מסירות ודמיון אשר נצליחו, למרום 
ננל, לנמשיך אם נקסת. בםחילם נשכנ עברו נסטודכטית ונסטודכטיום חמישנ שבועום של 
ננכנ, אשר נללו םנכית, נלית ונעשרנ לקראם נצפוי לנת. נת כפגשו עת םלמידית, רפרכטית 
ומדריני עבר, למדו על שיעור באוכיברסיטנ בעת, בכו אם םחילם נסילבוס ויצרו נינרום ראשוכים 

עת נםלמידית ונםלמידום. 

בסדכנ  פעילנ  נשםםפום  צוום,  ישיבום  נולל  מדרינ.נ  של  שבוע  נםנכים,  םחילם  אחריי 
סנ"נ  בארץ.  שוכית  במקומום  נשכנ  נמובי,  נשיעור  ונעברם  מערך  על  עבודנ  נאקדמים, 
של  ונרציכום  נאחריום  בממוצע.  שבועיום  שעום  נ-8-10  על  עומדם  בםנכים  ננשםםפום 
אם  לפגוש  ומסיננ  גדול  חיוך  עת  אוםת  לשלוח  לכו  אפשרנ  שלכו  ונסטודכטיום  נסטודכטית 

נחברנ נישראלים, גת בקורוכנ, ונת עשו זאם בעכק.

- שנסטודכטית  נאקדמים   נסדכנ 
עוסקם  בעצמת,  עוברית  מכחית 
אחריום  חברםי,  צדק  של  בסוגיום 
םיאוריום  נמדיכנ,  ואחריום  אישים 
דיאלוגי,  מפגש  מבוגרית,  בחיכוך 
נישראלים.  נחברנ  פכי  של  ומראנ 
ללמידנ  מפגש  מקות  מנוונ  נסדכנ 
אם  ומחברם  ואישים,  קבוצםים 

נםנכים לעשיינ חברםים רחבנ. 

לי  הייתה  לא  בעם  אוניברסיטה  "בלי 
משמעות בשנת הלימודים האחרונה. 
מקום  לי  נותנת  בעם  אוניברסיטה 
הכי  בנושאים  עצמי  את  להביע  בטוח 
אסירת  מרגישה  אני  שיש.  מורכבים 
לי  שניתנה  ההזדמנות  על  תודה 
אחרת  מסגרת  על  לחשוב  יכולה  ולא 
שהייתי מפיקה ממנה ערך מוסף כזה"

״הסקרנות וההתלהבות שהתלמידים 
פעם  בכל  אותי  מרגשת  מפגינים 
אותם  לשתף  לי  הוא  כבוד  מחדש. 
ללמוד  זוכה  אני  ובתמורה  שלי  בידע 
הכרת  חייהם.  וסיפור  חוויותיהם  על 
מהתלמידים  מקבלת  שאני  התודה 
גורמת לי להבין שהתכנית היא לא רק 

מתנה עבורם אלא גם עבורי!״

זוהרה שושן
מדריכת פסיכולוגיה, סניף תל -אביב

לירון מירום
מדריכת פסיכולוגיה, סניף תל אביב

"אוניברסיטה בעם בשבילי זה המקום שבו אני 
מרגישה כל שבוע מחדש כמה כוח יש בחינוך. בין 
אם אני מלמדת ובין אם אני זו שלומדת, הכיתה 
מחדש.  פעם  כל  אותי  מפתיעה  שלי  המדהימה 
אוניברסיטה בעם זו גם הזדמנות מופלאה לזכות 
הייתי  שלא  וחמים  מיוחדים  אנשים  עם  במפגש 
פוגשת בשום סיטואציה אחרת, ושהרצון שלהם 
מזל  כמה  לי  מזכיר  שלהם  הידע  את  להעשיר 
מאליו.  מובן  לא  זה  וכמה  ללמוד  שזכיתי  לי  יש 
מעניינת  הכי  החינוכית  העשייה  שזו  ספק  אין 
האחרונות  בשנים  לעשות  לי  שיצא  ומאתגרת 

ואני שמחה שבחרתי בה" 

שחר אביגדור
מדריכת פסיכולוגיה, סניף בן-גוריון
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נסטודכטית ונסטודכטיום שלכו
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אוניברסיטת תל אביב 

27
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חלוקת התלמידים למגמות

סטודנטים וסטודנטיות בסניף

השנה אנו מלמדים )ממש בתוך( הערים:

רפואנפסינולוגינמשפטיתמכנל עסקית

פסינולוגינ

רפואנ

שפטית
מ

מספר לומדים

32631095%
מספר םלמידית בסכיף 

בםחילם נשכנ
מספר םלמידית בסכיף 

בסוף נסמסטר
 אחוז

מסיימית

81 םלמידית ממשינית245 םלמידית חדשית

לימודיהם  את  ולהמשיך  להיבחן  האפשרות  מוצעת  תל-אביב  סניף  לתלמידי 
במסלול לתואר ראשון באוניברסיטת אריאל בשומרון. בימים אלו יש אף בוגרת 

של התכנית אשר נמצאת במסלול לדוקטורט. 

אנו מאוד גאים.  

16
שכום פעילום

4 454

עייםל אביב • רמלנ • נרצלינ • חולוי • לוד • רמם גי
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75%25%

מכנל עסקית



אוניברסיטת בן גוריון
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אוכיברסיטם בי גוריוי
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סטודנטים וסטודנטיות בסניף

מכנל עסקית

פסינולוגינ

רפואנ

מספר לומדים

באר שבע • דימוכנ • ירוחת • שגב שלות • אופקית

רד
ט • ע

כםיבום • קרים גם • רנ

107 םלמידית ממשינית158 םלמידית חדשית

60%40%

חלוקת התלמידים למגמות

11
שכום פעילום

התעסוקה. שירות  עם  חדשה  פיילוט  תכנית  התחלנו  גוריון  בן  בסניף   השנה 
באופקים,  מנהל עסקים  כיתת  הקמנו  רבים,  עבודה  דורשי  ישנם  בהם  בימים 
אשר הופנתה אלינו כולה משירות התעסוקה בעיר. התכנים הנלמדים כוללים 
ידע רלוונטי מהעולם העסקי, ככלל תלמידי המגמה, אך תוך שימת דגש ייחודי 
על כישורים ומיומנויות לעולם העבודה - שיפור האוריינות הדיגיטלית, ניהול 
כן  כמו  ועוד.  בדיגיטציה  כלים  עצמי,  ושיווק  מסוגלות  משימות,  תעדוף  זמן, 
התלמידים נחשפים לתכנים ייחודים של שירות התעסוקה.  אנו גאים בשיתוף 

הפעולה הזה, המותאם לצרכי המשבר, ומחכים לצעוד איתו קדימה.

השנה אנו מלמדים )ממש בתוך( הערים:

רפואנפסינולוגינמכנל עסקית

8

26523890%
מספר םלמידית בסכיף 

בםחילם נשכנ
מספר םלמידית בסכיף 

בסוף נסמסטר
 אחוז

מסיימית

44



האוניברסיטה העברית 

56104 59

חלוקת התלמידים למגמות

סטודנטים וסטודנטיות בסניף

מכנל עסקית

פסינולוגינ

שפטית
מ

מספר לומדים

לראשונה פתחנו קבוצה לצעירות דוברות ערבית, בנות 18-25 המגיעות מרחבי 
הפועל  העירייה  של  התעסוקה  אגף  ידי  על  גובשה  הקבוצה  ירושלים.  מזרח 
במזרח העיר, ומלווה את המשתתפות רכזת מטעמו. המשתתפות לוקחות חלק 
בקורס בפסיכולוגיה אותו מעבירה סיון המדריכה בסיועה של מירא המתרגמת, 
מלוכדת,  קבוצה  כיום  הן  הסמסטר,  בתחילת  הדדית  ולמידה  היכרות  ולאחר 
בעלת מוטיבציה גבוהה, קשרים בין אישיים שנוצרו ומחויבות ייחודית לקבוצה. 

מהמגזר  מגיעות  מהן  רבות  אשר  אשכול,  ברמת  נשים  קבוצת  פתחנו  השנה 
השנה  בתחילת  אדוה.  המדריכה  עם  לפסיכולוגיה  מבוא  לומדות  והן  החרדי, 
עבודה  לאחר  אך  מקוונת,  למידה  המשלב  מהמודל  והסתייגו  חששו  רבות 
הרבה  מרחוק,  ללמידה  שהקצנו  הלמידה  תומכי  של  וכן  אדוה  של  מאומצת 
מהמשתתפות שאינן יכולות להתחבר בזום בחרו להתחבר דרך הטלפון ולעבור 
את השיעורים באמצעות שמע. הדבר מאפשר להן להישאר לומדות פעילות, 

לרכוש ידע ולקחת חלק פעיל בקבוצה. 

124 םלמידית ממשינית95 םלמידית חדשית

43%57%

8
שכום פעילום השנה אנו מלמדים )ממש בתוך( הערים:

פסינולוגינמשפטיתמכנל עסקית

7 4

מית219

רחבי נעיר ירושלית • מעלנ אדו

19489%
מספר םלמידית בסכיף 

בםחילם נשכנ
מספר םלמידית בסכיף 

בסוף נסמסטר

 אחוז
מסיימית
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אוניברסיטת חיפה 

סטודנטים וסטודנטיות בסניף

השנה אנו מלמדים )ממש בתוך( הערים:

רפואנפסינולוגינמשפטית

4 74
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רפואנ

שפטית
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מספר לומדים

כך כותבת עדי יונס, מנהלת הפעילות בסניף חיפה: הדבר הכי מיוחד אצלנו הוא 
השילוב בין המגזר היהודי והמגזר הלא יהודי; לא ראיתי דבר כזה לפני. בתור 
ירושלמית שלמדה בבאר שבע - זה ממש לא מובן מאליו לראות כזו השתתפות 
התלמידים.  בכיתות  והן  המדריכים  בצוות  הן  התכנית  באותה  משמעותית 
בצוות המדריכים ישנם שמונה מדריכים )מתוך 15( מהחברה הערבית, בכיתות 

שלנו ישנן 5 כיתות בחברה היהודית, 4 בחברה הערבית ו-5 כיתות מעורבות. 

חזונה  את  מקיימת  בחיפה  בעם  אוניברסיטה  תכנית  שכך  מאמינה  אני 
גוף  של  הייחודי  במרקמו  התגאינו  ומתמיד  "מאז  חיפה:  אוניברסיטת  של 
כי  לב,  הסטודנטים אשר בחרו ללמוד באוניברסיטת חיפה. אנו מאמינים בכל 
ואנשי  חדשים  עולים  חילוניים,  חרדים,  דרוזים,  ערבים,  יהודים,  שבו  במקום 
מערכת הביטחון מתכנסים כדי להרחיב את הדעת ולגדול יחד - במקום כזה, 

מתחוללים ניסים" מתוך חזון אוניברסיטת חיפה.

שר • דלים אל נרמל • עוספיא • טירם נרמל • שפרעת
חיפנ • כ

נו
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ת •
ם י
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ק • ק

מגדל נעמק • כצרם • קרים חיית • קרים ביאלי

חלוקת התלמידים למגמות

144 םלמידית ממשינית72 םלמידית חדשית

33%67%

7
שכום פעילום

21620695%
מספר םלמידית בסכיף 

בםחילם נשכנ
מספר םלמידית בסכיף 

בסוף נסמסטר
 אחוז

מסיימית



תודות 

בזמי 
נםיבם שורום אלו רוחום 

באוויר,  מכשבום  נםחדשום  של 
לחזור  שכונל  םקוונ  ואכו  נאי  נבר  נחיסוכית 

לאוכיברסיטאום במנרנ. ביכםיית, אכו ממשינית בנל 
ננוח ליצור אם נםנכים, על נל מרניבינ )נמעט(, גת בםכאית 

לםלמידית  ובראשוכנ  בראש  שלוחנ  םודםכו  אפשריית.  בלםי 
ולםלמידום שלא ויםרו, ונחליטו לנמשיך בםנליך נלמידנ בחיית גת 

ענשיו, דווקא ענשיו. למדרינית ונמדרינום נמסורית שלכו שמוצאית 
לנפגיי  מפסיק  שלא  לצוום  אחרם,  במציאום  שבוע  בנל  עצמת  אם 

יצירםיום וכחישום, גמישום ורגישום למצב, לוועדנ נמייעצם נמלוונ אם 
 נםנכים בחונמםנ וכיסיוכנ ולנל נשוםפית ונשוםפום נעוסקית במלאננ. 

אנו רוצים להודות מעומק הלב: 
לשותפינו בקרן מתנאל, אשר ללא םמינםת לא נייכו 
ינולית לנוציא אם נםנכים לפועל, ונת שוםפית בלב 
ליבנ של נםנכים, גורמית לנ לקרום, בחזוי וביות יות. 
נאמוי שקיבלכו מנת נשכנ מאפשר לכו לכוע קדימנ.

נשכנ  נוניחו  אשר  באוניברסיטאות  לשותפינו 
מעל ננל אם נחיבור של נםנכים לאקדמינ. על אף 
נקשיית ננלנליית נםפעוליית בשכנ זו, לא רק שלא 

נרימו ידיית, גת דחפו קדימנ נל נעם. 

בםרומנ  לכו  סייעו  אשר  דיסקונט  בבנק  לשותפינו 
וני  משבר,  בשעם  נםנכים  אם  לנחזיק  משמעוםים 
בלקירש,  כיר  מר  של  מרםקם  בנרצאנ  איםכו  חלקו 
מכנל סכיף רחובום, אם "מאחורי נקלעית של נבכק". 

אדמנ,  ניסוד,  קרי  נום"ם,  ובנת  אחרית,  ורבית 
ומאפשרית  מאחוריכו  שעומדית   - ועוד  נרבורווסט 
משמעוםי  םפקיד  ואחם  אחד  לנל  לקרום,  לקסת 
ומסוגלום. ידע  ולנפיץ  לנמשיך  לםנכים   נמאפשר 

אנו נרגשים להמשיך לצעוד אתכם בדרך. 

"בשבילי זה עולם ומלואו. זה פיצוי על שנים שלא השקעתי 
באוניברסיטה.  לימודים  לכיוון  הלאה  להתקדם  מאמצים 
ויש לי יכולות. סבלתי אז מרגשי נחיתות  וכתוצאה מזה 
וכתוצאה  ללמוד  הזדמנות  לי  ניתנה  עכשיו  מכישלון.  גם 
מזה אני מרגישה שאני "סוגרת" מעגל. ואני מקבלת כלים 
חשובים כיצד להתמודד בחיי היום יום. ההערכה העצמית 

שלי עלתה. תודה לכל מי שאפשר את זה לנו"

מזל מחדון
תלמידת פסיכולוגיה, רחובות

35
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עיצוב גרפי: יעל שאולסקי

http://www.shaulski.com
http://www.shaulski.com
https://www.unibaam.org.il/
http://www.shaulski.com
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