התכנית ‘אוניברסיטה בעם‘
סיכום השנה האקדמית תשע”ו ()2015 - 2016

הידע מגיע לכולם
מייסדת התכנית – דר’ עדי קול
חברים יקרים,
אני שמחה לברך על עוד שנת פעילות נפלאה של ‘אוניברסיטה בעם’ .בכל שנה אני נרגשת מחדש לראות כיצד התגשם
החלום ואיך מתכנית קטנה (עם חזון גדול) צמח לו ארגון ארצי ובו עשרות סטודנטים ואלפי לומדים ,הזוכים לעבור
חווית לימודים אחרת ובלתי נשכחת.
כששואלים אותי מהי ‘אוניברסיטה בעם’ אני מוצאת את עצמי חוזרת ומשתמשת במילה “קסם” .קסם מוגדר כ”מעשה
פלאי הנראה כבלתי אפשרי לפי הבנת האדם את העולם” ,ואכן בראשית ימיה של התכנית היו שחשבו כי במציאות
המקוטבת שבה אנו חיים ,המפגש שאנו מבקשים ליצור בין הלומדים לבין הסטודנטים ובינם לבין האוניברסיטה ,הוא
בלתי אפשרי .אך מפגש זה הפך למציאות ,והוא לא רק מצליח לקרב לבבות ,להצמיח ולהעצים את כל משתתפיו ,אלא
גם לשנות את הדרך שבה הם עצמם והסובבים אותם מבינים את העולם.
עם זאת ,הקסם שהוא ‘אוניברסיטה בעם’ אינו מתחולל באורח פלאי ,אלא בעבודה קשה ובמסירות אין-קץ של אנשי הצוות ,אשר על עשייתם המצוינת
ניתן לקרוא בדו”ח זה .אני רוצה להודות לצוות התכנית ובראשם לרותם ,המסיימת שלוש שנים שבהן הצעידה את ‘אוניברסיטה בעם’ לפסגות חדשות,
ולצח ,אשר מילא את מקומה בחודשים האחרונים וכעת נכנס בעצמו לתפקיד המנכ”ל .בשמי ובשם הוועדה המייעצת נאחל לשניהם הצלחה רבה.
								
								

בתודה וברכה,
עדי קול

ראש התכנית – צח אקשטיין
שותפים יקרים,
הכניסה בשערי האקדמיה אינה דבר של מה בכך .בכוחה לבנות זהות חדשה של עוצמה אישית וחברתית ,זהות של
תקווה ,הגשמה עצמית ודוגמא ליקרים לך מכל‘ .אוניברסיטה בעם’ מאפשרת שנה אחר שנה ,לקהלים הולכים וגדלים,
לאמץ את הזהות הזו ,לעיתים תחת זהות שונה בתכלית של הדרה ,מצוקה והעדר משאבים והזדמנויות .לכן לאקדמיה
ול’אוניברסיטה בעם’ תפקיד חיוני וחשוב כל כך ביצירת הזדמנויות להשכלה ולמידה ,בהקמת קהילות של לומדים
ומלמדים.
בשנה שחלפה ביססנו יחד אתכם את הפעילות בארבע האוניברסיטאות ובעשרות הרשויות המקומיות .עשינו זאת תוך
שמירה על אופייה המיוחד של התכנית לצד הרחבת והעמקת העשייה בין כתלי האוניברסיטאות ובקהילות השונות.
פעלנו מתוך תפיסה שעלינו לעודד את “פריצת גבולות הכיתה והשיעור” אל עבר יצירת השפעה ושינויים של ממש
בקרב כלל משתתפי התכנית ,לומדים וסטודנטים כאחד .נמשיך לפעול מתוך תפיסה זו ,יחד עמכם וביתר שאת ,גם
בשנים הבאות.
אנצל את ההזדמנות להודות לשותפים הרבים שלנו :התורמים לתכנית ,בראשם קרן מתנאל ,הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה,
הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה .תודה והערכה לוועדה המייעצת ודר’ עדי קול מייסדת התכנית ,לצוות התכנית שפועל לילות כימים בחדוות
עשייה כה רבה ,וכמובן לסטודנטים המנחים אשר בוחרים להשקיע מעל ומעבר בעשייה החינוכית וללומדים שצועדים איתנו באמון מלא ,במסע של
למידה והתפתחות .תודה מיוחדת לרותם ידלין שהובילה את התכנית במשך שלוש השנים האחרונות למחוזות חדשים של השפעה .שנים שבהם התכנית
הכפילה את גודלה ופרסיתה והגדילה את איכותה .תודה לך רותם על המנהיגות ובהצלחה בהמשך הדרך!
שלכם,
								
		
צח אקשטיין
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‘אוניברסיטה בעם’ – על קצה המזלג
'אוניברסיטה בעם' פועלת לקדם חברה שוויונית
המאפשרת לכל אדם לממש את עצמו ולהיות אזרח משמעותי בקהילה,
באמצעות יצירת מפגש בין האוניברסיטה לבין אוכלוסיות מוחלשות
(חזון התכנית)
‘אוניברסיטה בעם’ – שנת הלימודים תשע”ו ( ,)2015-2016סיום שנת הלימודים
התכנית ‘אוניברסיטה בעם’ מייצרת חיבור חדשני בין ‘האוניברסיטה’ לבין ‘העם’  -בין מוקד כוח וידע ציבורי לבין אוכלוסיות שאינן יכולות להגיע
למוקד ידע זה בדרך המקובלת .במסגרת התכנית ,האוניברסיטה פותחת את שעריה בפני אוכלוסיות מוחלשות ומאפשרת להן לרכוש השכלה חיונית
ומעשית בסביבה אקדמית .התכנית הינה מודל ייחודי-עולמי בחינוך מבוגרים מאוכלוסיות מוחלשות.
שנת הלימודים האקדמית תשע”ו היתה שנת הלימודים השנייה של התכנית בפריסה ארצית רחבה  2,405 -לומדים ממצפה רמון בדרום ועד ירכא
בצפון למדו בתכנית ב 4-אוניברסיטאות  -אוניברסיטת תל אביב ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת חיפה.
הלומדים השתתפו בקורסים שנתיים שונים :משפטים ,רפואה ,פסיכולוגיה ומנהל עסקים ,שהועברו על-ידי  95סטודנטים-מנחים לתואר ראשון.
הלומדים בתכנית הנם מבוגרים המגיעים מרקע סוציו אקונומי קשה ,לאחר שחלקם נפלטו ממסגרות חינוכיות קודמות ולא היו להם הזדמנויות להרחבת
ההשכלה ולהמשך למידה לאורך החיים .הלומדים מלווים על-ידי רשויות רווחה וחינוך ,כאשר מרביתם מגיעים מהמחלקות לשירותים חברתיים ברשויות
המקומיות והאחרים מגיעים לתכנית משירות מבחן לאחר ביצוע עבירה; לאחר שחרור ממאסר (אסירים בשיקום); מהיחידות לטיפול בהתמכרויות;
מהשירות לעבודה קהילתית; הורים מבתי ספר בפריפריה החברתית ומטופלים נפגעי נפש שהופנו על-ידי אגף השיקום של משרד הבריאות.
תעסוקה

פילוח שנות לימוד

 63%עובד
65%
12
שנות
לימוד
37%
לא עובד

מגדר

7%

23%

עד 8
שנות
לימוד

גברים

77%

28%
 9-11שנות לימוד

נשים

גיל ממוצע44 :
מטרת התכנית הנה לגשר על פערים חברתיים ולאפשר השוואת הזדמנויות באמצעות צמצום פערי ידע והשכלה .זאת על-ידי הענקת ידע מעשי בסיסי
למשתתפי התכנית ,במטרה לאפשר להם התמודדות טובה יותר בחיי היומיום ,וכאמצעי להגדלת מרחב ואפשרויות הפעולה שלהם .חשוב מכך ,התכנית
פועלת להעצים את היכולות האישיות של הלומדים ,לפתח את סקרנותם ,להשיב להם את חדוות הלימוד שאבדה ,להעניק להם את הרצון והכלים
להמשיך ללמוד ולהתפתח ,ולהפוך לאזרחים משמעותיים הלוקחים אחריות על חייהם ופועלים מתוך מודעות וחשיבה למענם ,למען משפחתם ולמען
סביבתם .הלימודים בתכנית מהווים נקודת מפגש משמעותית בין הלומדים לבין חוויית הלימודים האוניברסיטאית ,לסטודנטים ולאנשי הסגל  -על
תחומי עיסוקם ותפיסות עולמם  -ובכך מייצרים דו-שיח בין שכבות אוכלוסייה אשר לרוב אינן נפגשות בישראל .מפגש זה מעצים ומעשיר את הלומדים
ותורם להשכלתם ,הכשרתם ומחויבותם החברתית של הסטודנטים-המנחים.
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פרופיל לומדים-גורם מפנה

התמכרויות
3%

4%

בתי ספר  -הורים
5%

עבודה קהילתית
6%

שירות מבחן ושיקום האסיר
6%

חוץ

אגפי שירותים חברתיים
62%
6%

8%

ארגוני נשים

מתמודדי נפש

הסטודנטים-המנחים את קורסי המבוא ,עוברים במקביל להדרכה קורס אקדמי שנתי שמטרתו להכשירם ולהכינם לעבודת ההוראה ,אשר עוסק בפערים
בחברה הישראלית בכלל ובחינוך בפרט; ובבחינה ,גיבוש וחיזוק מחויבות חברתית .ההשתתפות בקורס האקדמי ,כמו גם עבודת ההוראה המעשית ,מקנה
לסטודנטים-המנחים נקודות זכות אקדמיות ,וזאת כחלק מהתפיסה הגורסת כי ההשכלה האקדמית צריכה לעודד ,ליזום ולקדם מעורבות חברתית של
סטודנטים ,לצד דמוקרטיזציה והנגשה של הידע האקדמי.
מודל הפעולה של התכנית מאפשר שימוש ומינוף חברתי של הידע הצבור באקדמיה ,של משאביה האנושיים האדירים  -הסטודנטים והסגל ,ושל
התשתית הפיזית של המוסדות – כיתות לימוד ,וזאת בשעות הערב ,כאשר הפעילות האקדמית ‘הסטנדרטית’ מגיעה לסיומה .על-מנת להבטיח הסרת
חסמים בהגעתם של הלומדים לתכנית ,הם מגיעים לאוניברסיטה באמצעות הסעות מאורגנות ,ועם הגעתם מקבלים כריך ושתייה .ייחודו של מודל
פעולה זה אינו רק בהצלחתו להנגיש השכלה לכלל חלקי הציבור ,אלא גם בכך שהוא מבוסס על מבנה עלויות ‘רזה’ המוביל להחזר חברתי גבוה אל מול
ההשקעה התקציבית הנדרשת.
פיזור גיאוגרפי משתתפי התכנית בשנת תשע”ו הגיעו ממצפה רמון בדרום ועד ירכא בצפון ,מלמעלה מ 35-רשויות מקומיות ,יהודיות ,ערביות ודרוזיות
גם יחד.
המשכיות בתכנית ‘אוניברסיטה בעם’
בפני משתתפי התכנית עומדת האפשרות להמשיך לשנת לימודים נוספת במגמת לימוד אחרת .אחוז הלומדים הממשיכים אשר המשיכו לשנה שנייה
בתכנית עומד על כ ,69%-ואחוז הלומדים אשר המשיכו לשנה השלישית בתכנית עומד על  .88%מבין לומדי התכנית  385 -למדו השנה את שנתם
השלישית 673 ,את שנתם השנייה ו 1,347-את שנתם הראשונה.

פיזור גאוגרפי

המשכיות בתכנית
16%

שנה שלישית

28%
56%
שנה ראשונה

שנה שנייה

פיזור משתתפי התוכנית
בשנת תשע”ו
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סיכום שנת הלימודים – תשע”ו
בשנת תשע”ו החלו את לימודיהם בתכנית  2,405לומדים ,ומתוכם סיימו  1,977לומדים ,בארבע אוניברסיטאות ,בארבעה קורסי מבוא :משפטים ,רפואה,
פסיכולוגיה ומנהל עסקים .הקורסים התקיימו במשך שני סמסטרים ,כאשר כל קורס הורכב מ 22-מפגשים של שעתיים אקדמיות .תכני הקורסים נבנו
מחדש ,כבכל שנה ,על-ידי צוות הסטודנטים-המנחים ,שבחנו את הידע הנלמד באוניברסיטה ,והתאימו אותו לצרכים ,לאופי ולתחומי העניין של
הלומדים .בנוסף ,נערכה ללומדים הכרות עם מנגנונים שלטוניים ,גופים ממשלתיים ופרטיים ועם דרכי פעולתם .במהלך השנה יצאה כל קבוצת לומדים
לסיור לימודי מחוץ לאוניברסיטה ונפגשה עם אנשי מקצוע מובילים בתחום.
המודל החינוכי – ידע לצד נקודת מפגש
התכנית ‘אוניברסיטה בעם’ פועלת על-פי מודל חינוכי ייחודי שפותח במיוחד עבור
לומדי התכנית ,מתוך התחשבות בתחומי העניין ובצרכים שלהם ,ובמטרה להעניק
להם ידע שימושי ומעשי הדרוש לחיי היומיום שלהם ,לצד ידע כללי לצורכי העשרה
ואתגר אינטלקטואלי .מטרה נוספת הינה להשיב ללומדים סקרנות וחדוות לימוד,
להעניק להם רצון וכלים לגדול ולהתפתח ,להעניק להם כלים אשר יגדילו את רצונם
ויכולתם לרכוש ידע נוסף בכוחות עצמם  -מיומנויות למידה ,תרבות דיון ,התנהגות
בקבוצה ,הקשבה לאחר ,נגישות למאגרי מידע והכרות עם מסגרות לימוד שונות.
בבסיס התכנית עומדת פילוסופיית חינוך דיאלוגית המבוססת על יחסי “מורה שהוא
תלמיד ותלמיד שהוא מורה”  -על הדדיות ,הקשבה ואחריות .ג’ון דיואי ,מרטין בובר
ופאולו פרירה הם רק חלק מההוגים ששימשו השראה לפיתוח הפדגוגיה החינוכית
של התכנית .השיעורים נסמכים על ניסיונם האישי של הלומדים ועל הנושאים
שמעוררים אותם למחשבה ומאתגרים לעשייה.
הדוגמאות הניתנות בשיעור שייכות לעולם התוכן וחיי היומיום של הלומדים ,ובכל
מפגש מוקדש חלק ניכר מהשיעור לדיון בין חברי הקבוצה .לומדי התכנית נדרשים
להיות משתתפים פעילים בתהליך הלמידה ויחד עם הסטודנטים-המנחים הם
יוצרים קהילה לומדת-חושבת-ויוצרת.
תשומת לב רבה ניתנת בתכנית לקשר בין הסטודנט-המנחה ללומדים .כאמור ,תהליך
הלמידה מתבצע באמצעות הדיאלוג שביניהם ,בהנחייתו של הסטודנט-המנחה.
כדי שיתקיים דיאלוג ,סביבת הלימודים צריכה להיות תומכת ,מדגימה ,מקבלת
וסבלנית ,ועל הסטודנט-המנחה להפגין רגישות ,פתיחות ואחריות .על הסטודנט-
המנחה להכיר את הלומדים ,את נסיבות חייהם ,את ההקשר בו הם נמצאים ,מהיכן
הם מגיעים ,ולשאוף ליצור איתם קשרים היוצאים מגבולות הכיתה .תכנית הלימודים
מגובשת מראש על-ידי הסטודנטים-המנחים ,אך עוברת שינויים רבים לאור בקשות
הלומדים במהלך השנה ,כאשר ההכרות בין הסטודנטים-המנחים ללומדים הופכת
אישית יותר.

תלמידים מקורס מבוא למנהל עסקים באוניברסיטת
בן גוריון בסיור לימודי בירושלים

אני תלמידת שנה שניה בתכנית והשנה גם
צירפתי את בעלי לפרויקט הנפלא הזה
שמאפשר לנו ללמוד במוסד המכובד הזה
שנקרא אוניברסיטה ,מקום שבלעדיכם
לא היינו מגיעים אליו ונהנים ממנו .הצגנו
משפט מבוים ,נסענו לכנסת ולבית המשפט
העליון ,עברנו חוויות והכרנו אנשים
מדהימים שישארו איתנו לעוד שנים רבות.
אנחנו יוצאים מכאן עם ידע ואפשרות
לעזור בהרבה תחומים שלא הבנו בהם
דבר .אנחנו יכולים לעזור לנו ולילדינו
בעתיד שלהם ולתמוך בהם בקניית דירה
(בדיקת חוזים) ,במכירה ,בייעוץ וכו’.
תודה ענקית לאוניברסיטה ולכל מי שפועל
באוניברסיטה בעם.

ריקי ראובן ,תלמידה בקורס מבוא
למשפטים באוניברסיטת חיפה

שיעור "קפה-דילמה" באוניברסיטת חיפה  -דיון קבוצתי
בסוגיות משפטיות מורכבות
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מגמת פסיכולוגיה
הקורס ‘מבוא לפסיכולוגיה’ עסק בשאלה מהי פסיכולוגיה והציג את ענפיה
העיקריים :פסיכולוגיה חברתית ,קוגניטיבית ,התנהגותית ופיזיולוגית .הלומדים
נחשפו במהלך הקורס לתיאוריות הפסיכולוגיות הקלאסיות והמודרניות כאחד ,וכן
לאופן שבו ניתן להבין התנהגויות שונות של האדם לאורן .בנוסף ,הקורס התמקד
בהיבטים מעשיים של הפסיכולוגיה ,במצבים כגון קבלת החלטות ,פעילות בקבוצה
ומצבי קונפליקט שונים .כן נלמדים נושאים נוספים כגון פסיכופתולוגיה והפרעות
נפשיות ,שינה וחלימה ,תפיסה וחושים ,אופן ביצוע מחקר פסיכולוגי ועוד.
בשנת תשע”ו נלמד קורס מבוא לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב ,באוניברסיטת
בן גוריון ,באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת חיפה .בשמונה קבוצות למדו 722
לומדים וסיימו  656לומדים (.)91%
במהלך השנה נפגשו הלומדים עם מרצים מתחום הפסיכולוגיה ,ביניהם :גב’
דליה וייס  -מנחה בדמיון מודרך ו NLP-ואמו של סטודנט-מנחה בקורס ,לימדה
על האופן בה ניתן לעשות שימוש בשיטות הרגעה שונות לעצמנו ולילדים ,ד”ר רביד
דורון מהאוניברסיטה העברית שיתף את הלומדים בחידושים בחקר המוח במאה
ה .21-ד”ר נעמה עוצבה פוריה ,מרצה במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן
גוריון אשר מתמחה ביחסים בין הורים לילדים בגיל הרך ,ד”ר אורית אלפי ,מנהלת
השירות הפסיכולוגי -חינוכי בבאר שבע ,הציגה את הקשיים המרכזיים שילדים
חווים במסגרת הבית ספרית בגילאים השונים .ד”ר תומר שכנר ,מרצה באוניברסיטת
חיפה ,סיפר על ההבדל בין פחד לחרדה ,והדגים באמצעות מספר לומדים ,שימוש
בביופידבק ,כלי התנהגותי-קוגניטיבי ,שנמצא כיעיל לטיפול בחרדה .מר רענן
נשיא ,יועץ ארגוני ומנחה קבוצות עסק בשאלה מה מניע אתנו ומה מעורר אצלנו
מוטיבציה על ידי שאלון אישיות ,פרופ’ שמגר בן אליהו הרצה על גוף ונפש ועל
השפעות סטרס על החלמה מניתוח ופרופ’ דורית ארם דנה עם הלומדים בנושא
חינוך ,הורות ומה שביניהם.

התחלנו את השנה עם הרבה חששות
והתרגשות .לא היינו בטוחים לקראת מה
אנחנו צועדים .רק כשהכרנו אתכם ,את
הייחודיות ,הניסיון ,המשפחתיות ,החמלה
והצניעות ,רק אז התחלנו להבין שלמעשה
באנו לכאן כדי ללמוד ,בדיוק כמוכם.

היום אנחנו יכולים לומר בפה מלא שאתם
כבר לא “תלמידים” שלנו ,וגם אנחנו לא
“תלמידים” שלכם .אנחנו פשוט אנשים
שזכו להכיר אחד את השני והצליחו ליצור
משהו מיוחד ביחד

מתוך דברי הסטודנטים בטקס הסיום של
קורס מבוא לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל
אביב

במסגרת שיתוף הפעולה עם קיבוץ בארי הועברו סדנאות בנושאים שונים :פסיכולוגיה חיובית ,תקשורת בינאישית ,גיל ההתבגרות ומוטיבציה.
קבוצת פסיכולוגיה מאוניברסיטת בן גוריון קיימה סיורים במכון אדלר בכפר סבא ,שם נפגשו עם מנכ”לית המכון ,הגב’ אוסנת הראל ,ושמעו ממנה
הרצאה על שיטת אדלר ועל כלים לניהול נכון של מערכות יחסים .קבוצה אחרת מאוניברסיטת בן גוריון נסעה למרכז הבינתחומי בהרצליה ,שם עברו
הלומדים הרצאה מרתקת בנושא פסיכולוגיה חיובית ולאחריה נסעו לבית הקהילה בכפר שמריהו שם שמעו הרצאה מפי מר תמיר לאון ,אנתרופולוג
יישומי ,שדיבר אודות השפעותיה הפסיכולוגיות של הטכנולוגיה .תלמידי הקורסים באוניברסיטת חיפה יצאו לסיור ב”חוות עמק השלום” הסמוכה
ליקנעם ,המפעילה מרכז לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים וחווה חקלאית .הלומדים התנסו בפעילויות קבוצתיות ,המתבססות על עבודת צוות,
הקשבה ויצירתיות ,בהדרכתם של מתנדבים.
תלמידי הקורסים מאוניברסיטת תל אביב ביקרו במרכז “מטרה” ,העוסק בשיטות טיפול אלטרנטיביות ולאחר מכן בקלינקה של המרכז הבינתחומי אשר
מציע טיפול פסיכולוגי מוזל ושמעו הרצאה מעניינת על פסיכולוגיה חיובית .קבוצה נוספת ביקרה במרכז ספיבק ,אשר עוסק בספורט שיקומי עבור
אנשים בעלי מוגבלויות .הלומדים התנסו ולמדו על עקרונות הספורט השיקומי ,על האתגרים הפיזיים והפסיכולוגיים העומדים בפני אדם בעל מוגבלות.
הלומדים באוניברסיטה העברית ערכו סיורים בעמותת “אל הלב” בשכונת תלפיות בירושלים ,הפועלת לחיזוק והעצמת נשים ,ילדים ואנשים עם צרכים
מיוחדים ,באמצעות מגוון תכניות חינוכיות חדשניות למניעת אלימות ,הגנה עצמית ואומנויות לחימה ובמוזיאון המדע בירושלים עסקו הלומדים במוח
האנושי ,מחשבים ואשליות ,וביקרו במעבדה הפתוחה במוזיאון.
בטקסי הסיום כיבדו אותנו בנוכחותם פרופ’ תמיר שפר -סגן דיקנית הפקולטה למדעי החברה ופרופ’ אודי שביט דיקן הסטודנטים באוניברסיטה
העברית ,פרופ’ נורית שנבל ופרופ’ אליהו שמגר מהחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב ,פרופ’ נחשון מירן מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת
בן גוריון ואופיר נפתלי -רמ”ד מעורבות חברתית באגודת הסטודנטים ופרופ’ ג’ני קרומן ,ראשת החוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה.
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מגמת משפטים
הקורס ‘מבוא למשפטים’ העניק ללומדים ידע בסיסי אודות מבנה מערכת המשפט,
זכויות וחובות של אזרחי מדינת ישראל ,וכן מידע בסיסי בתחום דיני החוזים ,דיני
נזיקין ,משפט פלילי ,דיני עבודה ,דיני משפחה ועוד.
בשנת תשע”ו נלמד קורס ‘מבוא למשפטים’ באוניברסיטת תל אביב ,באוניברסיטה
העברית ובאוניברסיטת חיפה ,בשבע קבוצות לימוד .את הקורסים התחילו 686
לומדים וסיימו  548לומדים (.)80%
במהלך השנה התקיימו מספר שיעורים יוצאי דופן ובינהם “משפט מבוים”
באוניברסיטת חיפה ,בו קיבלו הלומדים תיק משפטי ,התחלקו לקבוצות ההגנה
והתביעה ,עמלו על טיעונים משפטיים ויישמו את אופן החשיבה הנהוג בתחום.
לבסוף ,הציגו את המשפט בפני “חבר שופטים” ,ביניהם ד”ר תמי הראל בן שחר,
עו”ד הרן רייכמן ואנשי משפט נוספים .בנוסף ,התקיים באוניברסיטאות השונות
שיעור בסגנון “קפה דילמה” בו דנו הלומדים במספר דילמות משפטיות ,בליווי
שאלות מנחות וחוקים רלוונטיים .הדילמות עסקו בנושאים משפטיים מגוונים מחיי
היום יום כגון :חוזים ,תרומת זרע ,צוואות וירושה וכן בתחום הפלילי .באוניברסיטה
העברית התקיים הפנינג ייעוץ משפטי בעקבות יוזמה של אחת מהלומדות בתכנית.
מטרת ההפנינג הייתה לתת מענה לבעיות משפטיות שעולות ביום-יום ולאפשר
היכרות עם מגוון פתרונות משפטיים .בשיעור היו מספר מתחמים :ייעוץ משפטי
של עו”ד מתחומים שונים ,מתחם הרצאות קצרות ומתחם של סטודנטים למשפטים
אשר התנדבו לעזור ללומדים בכתיבת תביעות קטנות ומציאת פתרונות לבעיות
שהלומדים העלו.
במהלך השנה נפגשו הלומדים עם מרצים מתחום המשפט :עו”ד הרן רייכמן,
האחראי על הקליניקות המשפטיות באוניברסיטת חיפה ,שהרצאתו עסקה בנושא
החינוך במשפט ,ד”ר פאינה מילמן סיוון ,שעסקה בנושא עבודה והטרדות מיניות,
עו”ד הישאם שבאיטה ,מהקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטת תל אביב ,ששוחח
עם הלומדים על זכויות אדם ועל האפשרות שלהם לתבוע את זכויותיהם במידה
ונפגעו .שופט בדימוס אביב זמיר ,שהוא גם אביה של אחת הסטודנטיות ,סיפר
על תפקיד השופט במערכת המשפט והשופט דורי ספיבק ,שופט מכהן בבית
הדין לענייני עבודה ,הרצה על דיני עבודה .באוניברסיטה העברית התקיימה
הרצאת אורח בנושא משפט בינלאומי והשפעתו על ישראל על ידי פרופ’ גיא הרפז
מהפקולטה למשפטים.
לומדי הקורסים ערכו סיורים בכנסת ובבית המשפט העליון ,נכנסו לדיונים
משפטיים ,וקיימו פגישה עם שופטי בית המשפט העליון השונים ,פרקליטים
וגורמים נוספים.
בטקסי הסיום של אוניברסיטת תל אביב כיבדו אותנו בנוכחותם פרופ’ אהוד
קמר ופרופ’ מנחם מאוטנר מהפקולטה למשפטים ,מר עידו זלוטי ,ראש אגף
רווחה בקרית אונו ,גב’ שרה רווח ,ראשת תחום עבודה קהילתית ורווחה ברמת גן.
באוניברסיטת חיפה כיבדו אותנו בנוכחותם דיקן הפקולטה למשפטים פרופ’ גד
ברזילי ,ראש עיריית נשר ,מר אבי בינמו ומנהל מחלקת החינוך בירכא ,מר שכיב
אבו טריף .באוניברסיטה העברית נכח בטקס פרופ’ ברק מדינה.

ככל שעבר הזמן ,נחשפנו לעולם המשפט
והתחלנו לפתח ראייה ביקורתית ,קראנו
עיתון וחקרנו את המקרים בדיוק כמו
בשיעור .הרגשנו שהתפקחנו כשגילינו על
הזכויות שלנו ועל המורכבות של עולם
המשפט .משבוע לשבוע הפכנו סקרנים,
ביקורתיים וחריפים .מחכים לשנה הבאה,
ללמוד מקצוע נוסף ולהיחשף לעולם חדש
מתוך דבר התלמידים בטקס הסיום של
קורס מבוא למשפטים באוניברסיטת חיפה

זו הייתה חוויה אינטלקטואלית מיוחדת
של הרחבת הדעת והעשרת ההבנה .למדנו
להכיר את החוק ואת מטרותיו והיבטיו
השונים .למדנו להבין שהחוק הוא לא רק
ענין למשפטנים .החוק הוא של כולנו ,נוגע
בכל היבט של חיינו ונועד לתת לנו כלים
לשיפור איכות חיינו .ההכרה בכך והכרת
החוקים השונים העניקה לנו כוח .כוח לדרוש
את הזכויות המגיעות לנו; במקומות עבודה,
במעמד אישי ובכלל מול אנשים פרטיים
ומול המדינה .אבל הכוח האמיתי הגיע
מעצם הידע שרכשנו .אנחנו בעליו החוקיים
של הידע הזה לתמיד
דפנה אברהמי ,תלמידת שנה ראשונה מבני
ברק ,על החוויה שלה בקורס מבוא למשפטים
באוניברסיטת תל אביב

.
בתמונה :פרופ’ גיא הרפז בהרצאת אורח באוניברסיטה העברית בנושא השפעת
המשפט הבינלאומי על ישראל
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מגמת מנהל עסקים
קורס ‘מבוא למנהל עסקים’ חשף בפני הלומדים את מנגנוני השוק ואת המרכיבים
השונים של המשק הישראלי .הקורס עוסק בנושאים כגון צרכנות נבונה ,התנהלות
עם בנקים ,ניהול תקציב משפחתי ,הקמת עסק קטן וניהולו בתבונה .כמו כן ,הקורס
מקנה ללומדים ידע בסיסי בכלכלה ,שיווק ,פרסום ,ויזמות עסקית ומציע הדרכה על
שוק העבודה ,חיפוש עבודה ,כתיבת קורות חיים והתנהלות בראיון עבודה.
בשנת תשע”ו נלמד קורס מבוא למנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב ,אוניברסיטת
בן גוריון ובאוניברסיטה העברית .בחמש קבוצות למדו  480לומדים וסיימו 393
לומדים (.)82%
במהלך השנה נפגשו הלומדים עם מרצים מתחום מנהל העסקים :הגב’ עמליה
דואק ואנשי מקצוע נוספים ,פירטו בהרצאות באוניברסיטת בן גוריון על נושא
הפנסיה וביטוחי חיים .פרופ’ יוסי זעירא הרצה ללומדים באוניברסיטה העברית על
המדיניות הכלכלית ואי-השוויון בישראל ובאוניברסיטת תל אביב מר אלון שדות
הרצה על “הדרך אל האושר” .במסגרת שיתוף הפעולה עם קיבוץ בארי ,חשבי
השכר בקיבוץ העבירו שיעור בנושא תלוש השכר ללומדים באוניברסיטת בן גוריון.
הלומדים בקבוצות מנהל עסקים ערכו מגוון רחב של סיורים מקצועיים :הלומדים
בקורס באוניברסיטה העברית ערכו סיור בתל אביב ובו ביקרו בבניין ללימודי
סביבה באוניברסיטת תל אביב ולמדו על בנייה ירוקה ועל מתחם עסקי בביקור
בנמל ת”א .קבוצה נוספת ערכה סיור בכנסת ובקואופרטיב בשכונת קריית יובל.
הלומדים באוניברסיטת תל אביב ביקרו במפעל עלית בנצרת ,ערכו סיור במפעל
וצפו בתהליך הייצור מהמצרכים הבסיסיים ועד המוצר המוגמר ושיווקו לחנויות.
הלומדים בקורס מאוניברסיטת בן גוריון יצאו לסיור בירושלים ,ביקרו בבית המשפט
העליון ונכנסו לצפות בדיון .בהמשך עברו הלומדים לסיור בכנסת ,שם סיירו
בחדרי הועדות וזכו לפגוש את חבר הכנסת פרופ’ יוסי יונה שלימד במשך שנים
באוניברסיטת בן גוריון ,יחד הם שוחחו על המעורבות של הממשלה בעיר באר שבע.
קבוצה אחרת ביקרה במרכז בגין בירושלים שם למדו אודות דמותו של מנחם בגין
ודנו בשאלה מהי מנהיגות בניהול.
בטקסי הסיום כיבדו אותנו בנוכחותם באוניברסיטה העברית חברת הכנסת
רחל עזריה ,סגנית הנשיא ומנכ”לית האוניברסיטה ,הגב’ בילי שפירא ,פרופ’ לילך
שגיב -סגנית דיקן ביה”ס למנהל עסקים וגב’ דיאנה דניאל שרים -מנהלת היחידה
למעורבות חברתית .באוניברסיטת בן גוריון מר הראל יצחקי -נציג קיבוץ בארי ,מר
אהרון חמו -מנהל אגף שירותים חברתיים בירוחם וד”ר יותם לוריא ראש המחלקה
לניהול ובאוניברסיטת תל אביב ד”ר ירון יחזקאל ,ראש החוג לניהול.

תלמידות מנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון מציגות
מודל בשיעור שיווק מוצרים

בשיעורים הראשונים לימדתי על כסף,
על כלכלה ועל צרכנות נבונה ,אבל ככל
שהזמן עבר למדתי לשחרר ולהשתחרר
ולהכיר באמת את האנשים שיושבים מולנו.
התחלנו לעבוד בקבוצות ,לנהל דיונים
סוערים בכיתה על מחאה חברתית ועל
שיווק ,להתנסות בניהול תקציב ובשוק
ההון ולבקר בכנסת .במקביל ,אני למדתי
שבאוניברסיטה של החיים לומדים הרבה
יותר מאשר במוסד האוניברסיטה .זו ללא
ספק ,הייתה החוויה הכי מיוחדת שהייתה לי
במשך שנות הלימודים.
סופי ,סטודנטית-מנחה בקורס מבוא
למנהל עסקים באוניברסיטה העברית

לא הייתה לי הזדמנות ללמוד באוניברסיטה.
‘אוניברסיטה בעם’ נתנה לי הצצה וטעימה
מהעולם האקדמי ובמיוחד הפוגה ממרוץ
החיים ,העצמה אישית והרחבת אופקים.
הלימודים אפשרו לי להכיר אנשים אחרים
ולהתחבר לקבוצה .החוויה הייתה עבורי
עוצמתית והדגישה את החוסרים שהיו לי
כל החיים.
משה ,תלמיד בקורס מבוא למנהל עסקים
באוניברסיטת בן גוריון.

תלמידי מבוא למנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב
במהלך סיור לימודי במפעל עלית בנצרת
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מגמות רפואה
הקורס ‘מבוא לרפואה’ עסק בהיכרות עם מושגי יסוד בתחומי הרפואה השונים,
ובמהלכו למדו על גוף האדם ,המערכות השונות ותפקודן וכן על מחלות נפוצות,
דרכי הטיפול בהן והמחקר הרפואי הנעשה על מנת למצוא תרופה למחלות אלו.
הלומדים ערכו הכרות עם מבנה מערכת הבריאות בישראל ,סל התרופות וחוק
זכויות החולה .כמו כן ,התקיימו הדרכות בנושא רפואה מונעת ,היגיינה ,תזונה נכונה
ועזרה ראשונה.
בשנת תשע”ו נלמד קורס מבוא לרפואה באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת בן
גוריון ,בשתי קבוצות לימוד בכל אוניברסיטה .את הקורסים התחילו  393לומדים
וסיימו  333לומדים (.)85%
במהלך השנה ,הלומדים נפגשו עם מרצים אורחים מתחום הרפואה ,בינהם,
עו”ד עדי ניב יגודה שהרצה על הזכויות הרפואיות של החולה ,פרופ’ רונית סצ’י-
פאינרו שסיפרה על חקר מחלת הסרטן ופרופ’ אלי לואיס ,שסיפר על מחקרו בתחום
הסכרת .מתנדבים מקיבוץ בארי ,פיזיותרפיסטים בהשכלתם ,העבירו ללומדים
באוניברסיטת בן גוריון הרצאה על פיזיותרפיה.

לאט לאט מתרחש לו הקסם ומאוסף
בנות הפכנו לכיתה מדהימה ומגובשת.
אנחנו מחכות לימי שלישי שנוכל להיפגש,
להחכים ביחד וליהנות ממפגש מדהים
ומיוחד .החוויה הזאת משכפלת את עצמה
ומתעצמת משבוע לשבוע כשבכל פעם
מוגש לנו שיעור חדש ומפעים בצורה חיננית
והמומחש על ידי דורין הנפלאה שלנו .בנייני
האוניברסיטה והכיתות שבתוכן לומדים
סטודנטים מן המניין במגוון מקצועות רק
מוסיפים לחוויה שלנו כסטודנטיות לרגע.

הלומדים של קורס מבוא לרפואה באוניברסיטת בן גוריון ערכו סיור לימודי בנושא
“רפואה חברתית” בתחנת מגן דוד אדום בפתח תקווה ומשם המשיכו לתל השומר
לשמוע הרצאה מפי ד”ר איציק לוי ,ממובילי המחקר בתחום האיידס בישראל.
בסוף הסיור אף התנדבו הלומדים במחלקות השונות בתל השומר וחילקו ממתקים
לחולים .קבוצה שנייה נסעה לכפר בני ציון בראש העין ,המשמש מקום ללינה ,תעסוקה ופנאי של מבוגרים בעלי צרכים מיוחדים .הלומדים השתלבו
בפעילות השבועית של דרי הכפר עם פעילי תנועת הצופים.
רבאב ,תלמידה בקורס מבוא לרפואה
באוניברסיטת בן גוריון.

הלומדים באוניברסיטת תל אביב ביקרו במרכז ההשתלות בבית החולים בלינסון ,שם שוחחו עם האחראי על האתיקה של נושא ההשתלות ונפגשו עם
משפחות של תורמי איברים ועם חולים אשר הושתלו בהם איברים .קבוצה שנייה סיירה בבנק הדם בתל השומר ,שם למדו על חשיבותו של הבנק ואף
התנדבו לתרום דם בהזדמנות זו.
בטקסי הסיום של מגמת רפואה באוניברסיטת בן גוריון כיבדו אותנו בנוכחותם פרופ’ אלי לואיס ,נציג הפקולטה למדעי הבריאות ,גב’ עידית אטינגר,
מנהלת אגף שירותים חברתיים מועצה אזורית בני שמעון ,והגב’ אילנה אזולאי -מ”מ ראש העיר דימונה .בטקסי הסיום באוניברסיטת תל אביב התכבדנו
לארח את פרופ’ איריס ברשק ,ראש בית הספר לרפואה.

סיור לימודי בתחנת מגן דוד אדום של תלמידי רפואה מאוניברסיטת בן גוריון

תלמידים מתרגלים במהלך שיעור הגשת עזרה ראשונה
באוניברסיטת תל אביב
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תכניות ואירועים מיוחדים
תכנית השיעורים הפרטיים  -תכנית השיעורים הפרטיים נולדה מיוזמה של סטודנט-
מנחה בתכנית בשם יובל צפריר ,בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית,
כאשר אחת הלומדות ביקשה ממנו סיוע במציאת מורה פרטי לילדיה.
לאור ההצלחה הגדולה בחיבור בין הסטודנטים לילדיהם של לומדי ‘אוניברסיטה
בעם’ ,ובמטרה להרחיב את מעגל ההשפעה של התכנית ולהגיע גם למשפחותיהם
של הלומדים ,הגיעו מדי שבוע  17ילדים לקמפוס הר הצופים ביחד עם הוריהם
לשיעור פרטי עם סטודנטים-חונכים .תכנית השיעורים הפרטיים אפשרה גם לילדים
של לומדי התכנית להיות חלק מהאקדמיה ולהתמודד עם הקשיים הלימודיים.
התכנית התקיימה בין כתלי האוניברסיטה העברית על מנת להנגיש את האקדמיה
גם עבור הילדים וליצור “משפחה לומדת” בתכנית ‘אוניברסיטה בעם’ .הסטודנטים
החונכים בתכנית השיעורים הפרטיים זכו למעטפת מקצועית-חינוכית שכללה
תכני הכשרה והעשרה חיוניים ,סיור לימודי וליווי אישי וקבוצתי .הדבר קידם את
מטרות התכנית ,תרם לפעילות איכותית יותר עבור ילדי התלמידים וכן ועודד את
הסטודנטים לעשייה חברתית משמעותית גם בהמשך דרכם.
לומדי התכנית שילדיהם לקחו חלק בתכנית השיעורים הפרטיים היו מעורבים
בתהליך של ילדיהם וקישרו בין בית הספר לסטודנטים החונכים .בנוסף ,ההורים
השתתפו בסדנה על משמעות הלמידה בבית ומקומם בתהליך הלמידה של ילדיהם.
בסיום השנה קיבלו הילדים תעודות בטקס הסיום לצד הוריהם והסטודנטים שליוו
אותם לאורך השנה.
הצגת התכנית בחבר הנאמנים של אוניברסיטת חיפה  -מושב הפתיחה של הכינוס
השנתי של חבר הנאמנים באוניברסיטת חיפה התמקד השנה בעשייה החברתית של
האוניברסיטה ובמחויבותה לתרומה לקהילה .במרכז המושב הוצגה ‘אוניברסיטה
בעם’ כתכנית חדשנית ומשפיעה .במהלך המושב הוקרן סרט מיוחד אשר מספר את
סיפור משתתפי התכנית ,לומדים וסטודנטים .בסיום הסרט ניתנה תעודת הוקרה
מידי הלומדים למר דורון לבנת ,חבר הוועדה המייעצת ותורם מרכזי לפעילות
התכנית בחיפה .מר לבנת עוטר בתואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת חיפה על
עשייתו יוצאת הדופן למען החברה בישראל ,במשך שנים רבות.

היי חן ,אוהד קיבל  100במבחן במתמטיקה!
אני חייבת לציין שאתה מודל לחיקוי עבורו.
בזכותך הוא נשאר עד אמצע הלילה לפתור
תרגילים ולהתכונן למבחן ,דברים שלא
האמנתי שיעשה אי פעם .הלוואי שימשיך
בדרך הזו .אין לי מילים להודות לך על
ההשקעה והאכפתיות אתה מורה מדהים!
מתוך מסרון שקיבל סטודנט בתכנית
השיעורים הפרטיים מדבורה ,לומדת
שנה שלישית בתכנית באוניברסיטה
העברית ואמו של אוהד ,שהשתתף בתכנית
השיעורים הפרטיים.

סטודנטית ובנה של לומדת בתכנית ,במהלך שיעור פרטי
באוניברסיטה העברית

סדר ט”ו בשבט  -לראשונה התקיים שיעור בחיפה שכולו סביב חג ט”ו בשבט,
בשיתוף עם קק”ל .הפעילות כללה -שירה בציבור עם זמר מנחה ,פירות יבשים ברוח
החג ,קריאה משותפת של תכנים המתייחסים לחיבור לטבע ,התחדשות ומחזור
החיים .היוזמה לפעילות הייתה של הסטודנטים -המנחים בקורס .הלומדים התרגשו
ולקחו חלק מלא בפעילות ,בריקודים ,בשירה ובקריאה .לסיום ,כל תלמיד קיבל
במתנה שתיל.
זיכרון בסלון  -בעקבות יוזמה של סטודנטית-מנחה מאוניברסיטת בן גוריון ,התקיימו
בערב יום השואה מפגשים במספר ערים ברחבי הארץ בהם סטודנטים-מנחים
ולומדים יזמו וארגנו ביחד אירועי מפגש במסגרת הפרויקט ‘זכרון בסלון’ .במסגרתם
נערכו שיחות עם ניצולים ולאחריהם קבוצות דיון משמעותיות בהן דנו הסטודנטים
והלומדים יחדיו במשמעות יום השואה על חיינו היום בחברה הישראלית.

טקס ט”ו בשבט בשיתוף קק”ל באוניברסיטת חיפה

סאחר ושמעון ,לומדים בתכנית ,מעניקים לוח הוקרה למר דורון לבנת ,במושב
הפתיחה של חבר הנאמנים באוניברסיטת חיפה
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שיתוף הפעולה עם רשויות הרווחה וגיוס הלומדים
פעילות התכנית ‘אוניברסיטה בעם’ מתאפשרת על-ידי שיתוף פעולה עם גופי
הרווחה והחינוך השותפים לתכנית ,בלמעלה מ 35-רשויות מקומיות ומספר גופים
ממשלתיים .שיתוף הפעולה עם הרשויות הוא רחב וכולל מספר היבטים:
תהליך גיוס הלומדים – הרשויות אמונות על הפצת התכנית בקרב התושבים,
כאשר הפניית המועמדים לתכנית נעשית על-פי קריטריונים ברורים של מצב סוציו-
אקונומי והעדר הזדמנויות להשכלה .המועמדים עוברים הליך מיון ,הכולל מפגש
הסבר על התכנית וראיון אישי קצר ,שמטרתו לבחון את מחויבותם ונכונותם להשתלב
במסגרת לימודית .הקבלה לתכנית אינה מותנית בהשכלה או כישורים קודמים ,אך
היא דורשת רצינות ,מחויבות לאורך זמן ומוטיבציה ללמידה .מועמדים שעברו
את ראיון הקבלה מתבקשים לשלם ‘דמי הרשמה’ וכן להתחייב להתמיד בתכנית.
משתתף אשר יעמוד בכל דרישות התכנית יוכל להמשיך וללמוד במסגרתה עד שלוש
שנים.
קשר במשך שנת הלימודים  -גוף רווחה שמטופליו משתתפים בתכנית ממנה
איש קשר שמלווה את הלומדים והסטודנטים-המנחים .איש הקשר מקיים קשר
מתמיד עם נציג התכנית ומקבל דיווח שבועי בנוגע לנוכחות הלומדים ,לחומר
הנלמד ולבעיות מיוחדות שעולות ,ומעביר את המידע הרלוונטי לטיפול העובדים
הסוציאליים המלווים את התלמיד .בנוסף ,העובדים הסוציאליים מהווים גורם תומך
לסטודנטים-המנחים ,שאינם בעלי רקע טיפולי או היכרות מוקדמת עם אוכלוסיית
היעד של התכנית ,ומסייעים לאורך השנה בהתמודדות עם בעיות וצרכים העולים
מהלומדים .העובדים הסוציאליים אף משתתפים לעיתים בשיעורים .השתתפותם
תורמת למוטיבציה והרצינות של הלומדים וכן מאפשרת לעובדים הסוציאליים
לראות את מטופליהם באור אחר ,חיובי יותר ,ובמסגרת שונה מהמסגרת הטיפולית
המתייגת .ניסיון השנים הקודמות מראה ,כי ככל שגורמי הרווחה והעובדים
הסוציאליים מתגייסים ומחויבים להצלחת התכנית ,כך הלומדים נרתמים לתכנית
ונתרמים ממנה .במקרים בהם ישנו שיתוף פעולה צמוד ואינטנסיבי בין גורמי
הרווחה וצוות התכנית ,עולה יכולת ההתמדה של הלומדים וההשפעה החיובית של
הלימודים מתבטאת גם בשאר תחומי חייהם.
הרחבת והעמקת הקשר עם הרשויות המקומיות – בשנה האחרונה ,בשיתוף פעולה
עם עירייות ורשויות מקומיות ,אנו עובדים על פיתוח מענים קהילתיים להמשכיות
והרחבת השפעות התכנית על לומדיה ,מעבר למסגרת הלימודים באוניברסיטה.
שיעורים בקהילות הלומדים -בשלהי הסמסטר הראשון התקיימו שיעורים
בקהילות הלומדים ,בהובלה משותפת עם הגורמים המפנים ובאחריותם .יוזמה
זו ,שהחלה בשנה שעברה ,הפכה השנה לנחלת כלל האוניברסיטאות והפגישה
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.
באוניברסיטת תל אביב השתתפו למעלה מ 240-לומדים בשיעורים בקהילה ,אשר
התקיימו בחולון ,בת ים ,לוד ,תל אביב ,רחובות ורמת גן .השיעורים עסקו למשל
באיכות הסביבה ,באימון אישי והתמודדות עם משברים ,בכלים לקידום בעולם
התעסוקה ,בלמידה באמצעות טאבלטים ,בצרכנות נבונה ובהכרות עם תהליכי
גישור.
באוניברסיטת חיפה למעלה מ 100-לומדים השתתפו בשיעורים בקהילה ,שהתקיימו
במגדל העמק ,קריית טבעון ,שפרעם ,טירת הכרמל ,קריית מוצקין ,עתלית ,בשכונות

היה חשוב לי לשתף שהביקור שלי בשיעור
היה מאוד מרגש בעיניי .לראות את
המטופלים מתרגשים ,משתתפים ,מעיזים
לעמוד מול קהל ולדבר – זו העצמה
מדהימה .ולראות אתכם ,הצוות – קשובים,
מעודדים ,אכפתיים ,ניכר כי כל אחד ואחד
חשוב ומיוחד בשבילכם ,עד אחרון האנשים.
עדית מדור ,עו”ס אסירים והתמכרויות,
לאחר ביקור בשיעור באוניברסיטת תל אביב

שיעור בקהילה בקריית טבעון  -סדנת תקשורת שהועברה
ע”י העו”ס שמהווה את אשת הקשר של אוניברסיטה בעם
באגף הרווחה המקומי

שיעור בקהילה במועצה מקומית ירוחם  -מנכ”ל החברה
הכלכלית לפיתוח ירוחם ,עו”ד איתי אסולין ,מספר ללומדים
על פיתוח מיזמים
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השונות של העיר חיפה .השיעורים עסקו בין היתר בנושאים של העצמה ,דמיון מודרך ,הקשבה פעילה ,תקשורת גלויה וסמויה ,הקבוצה כגורם מלכד,
ניהול קונפליקטים ,חיבור גוף ונפש ותכנון ופיתוח ערים.
באוניברסיטת בן גוריון למעלה מ 150-לומדים השתתפו בשיעורים בקהילה שנערכו באופקים ,דימונה ,ירוחם ,מצפה רמון ובאר שבע .השיעורים עסקו
בנושאים מגוונים כגון אורח חיים בריא ורפואה אלטרנטיבית ,התפתחות עסקים בעיר ,מסעות חילוץ ,יזמות ועולם העבודה.
באוניברסיטה העברית בירושלים התקיימו שיעורים בשכונת רמות ,בפסגת זאב ,בעיר גנים ,בקטמון ,בקריית יובל ובמעלה אדומים .השיעורים חשפו
את הלומדים לפרויקטים קהילתיים מגוונים הנערכים בשכונות וכן עסקו במיצוי זכויות .למעלה מ 150-לומדים השתתפו בשיעורים בשכונות השונות.
יום עיון לשותפים באוניברסיטה העברית  -במהלך חודש מרץ התקיים יום עיון לכלל הגורמים שעובדים בשיתוף עם התכנית באוניברסיטה העברית.
מטרת יום העיון הייתה הבנה מעמיקה של תוצאות המחקר שנערך וכיצד הן משפיעות על המשתתפים ,תוך דיון בסוגיות מהותיות בתום שלוש שנות
פעילות ראשונות באוניברסיטה העברית בירושלים.
ליום העיון הגיעו עשרות עובדים סוציאליים ועובדי עיריית ירושלים ומעלה אדומים וכן אנשי אקדמיה שונים .במסגרת היום ,לומדי התכנית ועובדים
הסוציאליים שיתפו מנקודת מבטם ונוצר שיח מקצועי ,רב משתתפים ,על קידום מטרות שונות מההשתתפות בתכנית.

שמחתי לשמוע וללמוד עוד על התכנית המדהימה הזו,
ולדעת באמת מה עומד מאחורי כל זה ומה הולך להיות
העתיד .התרגשתי לשמוע מעוד כמה אנשים על האופן
בו התכנית הזו עשתה להם טוב .כיף היה לראות את כל
שיתופי הפעולה ,וכל הרעיונות שעלו במהלך הדיון,
והקשרים שנקשרו...

תודה על היום הזה ,יצאתי מלאה במחשבות
ותובנות .יישר כח גדול .כשחזרתי ללשכה
באותו יום פגשתי לקוחה שלא זיהיתי
אותה ,היא הייתה לבושה ,מאופרת,
מטופחת .כאשר החמאתי לה היא אמרה
שהאוניברסיטה גרמה לה להשתנות...

הילה חממי ,עו”סית בעיריית מעלה אדומים

חגית פרנקל ,עו”סית בלשכת שכונת רמות

דיקן הסטודנטים באוניברסיטה העברית ,פרופ’ אודי שביט ,ביום עיון לשותפים
לעשייה
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תכנית 'הצעד הבא' – השכלה ,תעסוקה והעשרה
תכנית ‘הצעד הבא’ נועדה לתת מענה לצורך של תלמידי התכנית להמשיך ללמוד ולהתפתח במסגרת התכנית ולאחריה ,וזאת מתוך ההבנה שהתכנית
‘אוניברסיטה בעם’ מהווה את הצעד הראשון בתהליך ארוך ומשמעותי שעוברים הלומדים מהפיכתם מאוכלוסייה מוחלשת ,ללומדים עצמאיים בעלי
תחושת מסוגלות ומוטיבציה לפעולה .על כן ,תכנית ’הצעד הבא’ מתמקדת בקבוצת הלומדים הממשיכים ופועלת על מנת לתעל את חדוות הלמידה,
שנוצרה בהם בשנה הראשונה בתכנית ,למסגרות וגופים נוספים היכולים לסייע להם בהמשך הדרך ,כאשר המטרה המשותפת היא הובלת תהליך
משמעותי של העברת אחריות ,פיתוח מוטיבציה ומתן כלים פרקטיים .התכנית הפעילה מגוון פעילויות:
סדנאות מנהיגות בקהילה:
כחלק ממטרתה ליצור תשתית קהילתית-חברתית ,מוציאה תכנית ‘הצעד הבא’ לפועל
סדנאות מנהיגות המתקיימות בקהילות מהן מגיעים הלומדים ,בשיתוף עם הרשות
המקומית או המינהל הקהילתי .במסגרת הסדנא מקבלים הלומדים כלים להובלת
תהליכים וביצוע פרויקטים קהילתיים.
בשנת תשע”ו נערכו סדנאות בערים שונות דוגמת רמת גן ,לוד ,רחובות ומעלה אדומים.
ברמת גן השתתפו הלומדים בהתנדבות במסגרת “יום המעשים הטובים” ,בלוד
רתמה הקבוצה את כל לומדי רמלה ולוד להתנדבות משותפת בה ביקרו קשישים
בעיר והעניקו להם שי מתנת עמותת “רוח טובה” .ברחובות התגבשה קבוצה
המקיימת פעילות קהילתית שוטפת ובמסגרתה למשל העבירו שיעור בנושא “אורח
חיים בריא” בקהילה ,מתוך הקורס “מבוא לרפואה” שלמדו בתכנית .במעלה
אדומים יזמה הקבוצה יום התנדבות במרכז הדיור המוגן “הוד אדומים” וערכו
לקשישים השוהים במקום יריד ביגוד ומסיבת פורים.

קבוצת תלמידים ממעלה אדומים מתכננת פרויקט
התנדבותי במסגרת סדנת מנהיגות

כנסי ‘הצעד הבא’:
הכנס התקיים בכל אוניברסיטה בסוף הסמסטר הראשון של שנת הלימודים .מטרתו
הייתה עירור המחשבה בנוגע “ליום שאחרי” הלימודים ב’אוניברסיטה בעם’ והצגת
התכניות השונות שמציעה המחלקה לתלמידי התכנית .הכנס באוניברסיטת תל
אביב ,בו השתתפו כ 230-לומדים ,כלל הרצאה מעוררת השראה בנושא חשיבה
חיובית ,שלוותה בשירה מרגשת של המרצה שירלי יובל יאיר .כחלק מתכנית הצעד
הבא נחשפו תלמידי השנים המתקדמות אל סדנאות הפיתוח האישי מפי המנחות
אתי פרימט ,שרהל’ה אורן ורונית קופר וגם מפי תלמידות בוגרות הסדנאות.
באוניברסיטה העברית השתתפו בכנס כ 250-לומדים ,ובו התקיימה הרצאה
מעוררת השראה מפי יובל פרידמן ,יזם אפליקציות שהצליח ללא ידע טכנולוגי
ותארים רשמיים לקדם ולפתח יישומים טכנולוגיים מרתקים.
באוניברסיטת בן גוריון הגיעו אל הכנס כ 150-לומדים ,מדריכי עבר ושותפים
לעשייה .הכנס כלל הרצאה של חילי טרופר ,מנהל אגף החינוך ,הרווחה והתרבות
בירוחם ,בנושא חינוך והעצמה אישית.

תלמידי אוניברסיטת תל אביב בכנס “הצעד הבא”

בכל הכנסים התקיים גם יריד ובו נחשפו ונרשמו הלומדים לתכניות ופרויקטים
בתחום התעסוקה ,ההשכלה והפיתוח האישי ,שהוצעו על ידי העיריות ,הרשויות
המקומיות וגורמים נוספים שהוזמנו להשתתף.

תלמידי שנה ג’ מהאוניברסיטה העברית בסדנה לקראת
המשך דרכם לאחר סיום התכנית
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סדנאות לתלמידי השנים המתקדמות:
סדנת העצמה ומסוגלות לתלמידי השנה השנייה בתכנית – באוניברסיטת תל אביב נערכה סדנא בנושא “העצמה ומסוגלות” ,בה השתתפו  29לומדים.
הסדנה עסקה בהתמודדות עם חסמים ,ציפיות ,שינוי כתהליך ,ניהול זמן ,חזקות וחשיבה חיובית.
סדנאות “חזון אישי והנעה לפעולה” לתלמידי השנה השלישית בתכנית  -מטרת סדנה זו היא לעודד הנעה לפעולה ונקיטת צעדים אקטיביים של לומדי
השנה השלישית בתכנית ,אשר יסייעו להם בהמשך הדרך .הסדנה התנהלה כתהליך של אימון קבוצתי במטרה שהלומדים יהיו פעילים יותר למען הגשמת
המטרות אותן הם מציבים לעצמם .בסדנה באוניברסיטת תל אביב השתתפו  16לומדים ובסדנה באוניברסיטת בן גוריון השתתפו  24לומדים.
מפגש תלמידי שנה שלישית:
כדי לתת מענה ולהקנות מוטיבציה להמשך תהליך ההתפתחות האישית ,נפגשו רכזי הצעד הבא עם הלומדים שסיימו שלוש שנות לימוד בתכנית ועסקו
בעיבוד החוויה ובהמשך דרכם כיחידים וכקבוצה .לכל מפגש שהתקיים בירושלים ובתל אביב הגיעו כ 50-לומדים-בוגרים ובמהלכו כתבו תכנית אישית
וקבוצתית למען הובלה של תהליכים אישיים ופרויקטים קהילתיים שהם מעוניינים
לבצע.
הקניית מיומנויות יסוד -לימודי סמסטר קיץ
 387לומדים פקדו במהלך הקיץ את ארבעת האוניברסיטאות ולמדו קורסי קיץ הן
במיומנויות בסיס והן בהעמקה בתחומים הנלמדים בתכנית.
הקורסים התנהלו בקבוצות קטנות בכדי לאפשר למידה אפקטיבית .לקורסי הקיץ
מספר מטרות :הלומדים  -קורסי הקיץ הינם תוכן בחירה ,הלומדים המגיעים
לקורסי הקיץ באופן עצמאי ,וכל זאת במטרה לפתח אצלם מחויבות ללמידה
ועצמאות; הרחבת אדוות ההתנדבות והעשייה החברתית – חלק מקורסי
הקיץ פותחו ומועברים על-ידי סטודנטים שלימדו בתכנית בעבר מתוך מטרה
להרחיב את עשייתם החברתית; קורסי הקיץ באוניברסיטת בן גוריון ואוניברסיטת
חיפה מועברים על-ידי קיבוצים מאמצים – קיבוץ בארי באוניברסיטת בן גוריון
המלווה את התכנית במשך שבע שנים ,אשר אליו חבר קיבוץ מעגן מיכאל שמלווה
את אוניברסיטת חיפה זו השנה השנייה .העברת קורסי קיץ על-ידי חברי הקיבוצים
בהתנדבות ,מאפשרת לנו לייצר נקודת מפגש מרגשת נוספת בין לומדים התכנית
והחברה הישראלית ולמנף את העשייה החברתית של התכנית לגורמים נוספים;
עמותות נוספות וחברות עסקיות שמלמדות קורסים בהנחה ניכרת וחוברות לעשייה
החברתית שלנו .האוניברסיטאות – המשך השימוש בחודשי הקיץ בכיתות הלימוד
הריקות באוניברסיטאות להרחבת דעת ללומדים המעוניינים בכך.
אוניברסיטת תל אביב –  122לומדים השתתפו בקורסי הקיץ באוניברסיטת תל אביב
במגוון תחומי לימוד :סדנת הורות המיועדת ללומדים שהם הורים לילדים בגיל
ההתבגרות ועוסקת בתכני הצבת גבולות ,לקיחת נקודת המבט של הילד ,תקשורת
חיובית בין הורה לילד ,הסמכות ההורית .הסדנא הועברה על ידי טלי וטורי,
בוגרת סמינר הקיבוצים להנחיית קבוצות הורים שעובדת שנה שניה עם התכנית.
קורס במחשבים אשר עסק בהיכרות בסיסית עם המחשב ומועבר על ידי מדריך
מטעם עמותת מחשבה טובה .קורס פסיכולוגיה חיובית ומיינדפולנס -הקורס
עסק בהיכרות עם עולם הפסיכולוגיה החיובית והמיינדפולנס ,תרגול קשיבות
בפרקטיקות שונות ,היכרות עם חוזקות ועוד והועבר על ידי זהבית מוהגר ,מדריכה
בוגרת התכנית .קורס עברית שמטרתו הסרת החסם והרתיעה מהשפה העברית תוך
חיזוק תחושת השייכות לחברה ולסביבה של הלומד ,הרחבת אוצר מילים והיכרות
עם נפלאות השפה ,הקורס הועבר על ידי אירית קרידי ,מורה באולפן בעברה וכיום
מורה לעברית עבור סטודנטים זרים אוניברסיטת תל אביב .קורס אנגלית שמטרתו
לקדם את הלומדים בתחום האנגלית ,להסיר חסמים שקיימים ,שימוש בשפה
ביומיום וקשב רב למטרות האישיות שלהם ולצרכיהם סביב נושא האנגלית .הקורס
הועבר על ידי שלי שטרסברג ,נגה יניב ואיתמר אורן -סטודנטים בוגרי התכנית.

תלמידי קורסי הקיץ בתקשורת מאוניברסיטת בן גוריון
ומהאוניברסיטה העברית במהלך סיור לימודי באולפני “רשת”

הלומדים באוניברסיטת חיפה בקורס קיץ במחשבים
בהדרכת מתנדבי הקיבוצים מעגן מיכאל ויגור

מסיבת סיום קורסי הקיץ של אוניברסיטת בן גוריון בקיבוץ
בארי ,שמתנדביו לימדו את הקורסים
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האוניברסיטה העברית בירושלים  97 -לומדים השתתפו בקורסי הקיץ השונים :סדנה לפסיכולוגיה חיובית -הקורס הועבר זו השנה השלישית על ידי
יהודית כץ ,בוגרת של התכנית ועסק בהיכרות עם הכלים של הפסיכולוגיה החיובית והאופן בו ניתן ליישמם בחיי היומיום .קורס תקשורת -הקורס
הועבר זו השנה השנייה על ידי אפרת צנגן ,בוגרת התכנית ,ועסק בהשפעה של התקשורת עלינו ועל החברה ,הבנה של מה שנמצא “מאחורי הקלעים”
של מה שאנחנו קוראים ושומעים בתקשורת .במסגרת הקורס ביקרו הלומדים באולפני “רשת” .קורס מבוא לרפואה -הקורס הועבר זו השנה השנייה
על ידי חן יהושע ,מרפאה בעיסוק ,ועוסק בהיכרות עם גוף האדם ועולם הרפואה ,הבנה של המערכות הקיימות בגוף ומחלות שונות הקשורות במערכות
אלו ,תזונה נכונה ,רפואה אלטרנטיבית וכדומה .קורס מתמטיקה שימושית -הקורס הועבר על ידי מתן שטיינבוך ,בוגר התכנית ,והקנה ידע בסיסי
במתמטיקה ,מתמטיקה שימושית וחשיבה מתמטית בחיי היומיום .קורס אנגלית -הקורס הועבר זו השנה השנייה אבישג אסף ,בוגרת התכנית ומורה
לאנגלית ,הקורס עסק בעיקר בהרחבת אוצר מילים ,הבנה בסיסית של אנגלית וכללי דקדוק.
אוניברסיטת בו גוריון 81 -לומדים השתתפו בקורסי קיץ אשר הועברו על-ידי מתנדבי קיבוץ בארי בתחומים אנגלית ומחשבים ,בכיתות בעלות רמות
לימוד שונות .קורס נוסף שהתקיים בנושא תקשורת ודוברות הועבר על ידי דנה כהן ,בוגרת התכנית .בסיום הקורסים התקיימה מסיבת סיום חגיגית
בקיבוץ בארי בהשתתפות כלל הלומדים והמתנדבים.
אוניברסיטת חיפה  87 -לומדי התכנית באוניברסיטת חיפה השתתפו בקורסי הקיץ ,אשר הועברו על-ידי מתנדבי קיבוץ מעגן מיכאל וקיבוץ יגור.
הקורסים ניתנו בתחומים הבאים :אנגלית ,מחשבים ,מתמטיקה ועברית .קורס ללימוד השפה הערבית הועבר על ידי מרח חליפה ,בוגרת התכנית
לבקשתם של הלומדים בתכנית כצורך שעלה בשל ההטרוגניות המאפיינת את הכיתות בחיפה.
שילוב בוגרי התכנית במוסדות השכלה גבוהה
במהלך השנים ,איתרנו בין לומדי התכנית ‘אוניברסיטה בעם’ ,לומדים בעלי רצון עז להשתלב בלימודים גבוהים .לומדים שהגיעו לרוב ממשפחות
רב-בעיתיות ,ולכן נאלצו במהלך חייהם להתמודד עם עוני וקשיים נוספים שלא אפשרו להם לממש את הפוטנציאל הטמון בהם .עבור לומדים אלה,
התכנית עורכת שיתוף פעולה יוצא דופן עם אוניברסיטת אריאל ,אוניברסיטת בן גוריון והמכללה האקדמית תל אביב-יפו ,הקולטות בוגרים מצטיינים
של התכנית ,המשתלבים בלימודים לתואר ראשון ,וזאת ללא דרישה מוקדמת לבחינה פסיכומטרית או לציוני בגרות .בשל העובדה שהחסם המשמעותי
ללימודים עבור משתתפי התכנית הוא החסם הכלכלי ,אשר מנע מהם להשתלב בלימודים בשלב מוקדם יותר בחייהם ולזכות להזדמנות להגשמת החלום
ומימוש יכולתם הגבוהה ,לומדים אשר עברו את תהליך המיון והתקבלו לתכנית זכאים למלגת לימודים מלאה.
לפני ובמהלך שנת הלימודים הראשונה ,תכנית “הצעד הבא” מלווה את הלומדים לתואר לאורך השנה ומציעה להם תמיכה רגשית וטכנית  -הכנה
לבחינות; מפגש לכל תלמידי התכנית הלומדים לתואר ראשון; ליווי שוטף של הלומדים ומתן סיוע בהתאם לצרכים אינדיווידואליים; שירות חונכות של
לומדי השנים המתקדמות ללומדי השנה הראשונה.
בנוסף ,כל מוסד לימוד מקנה עזרה ממוקדת לסטודנטים בוגרי התכנית בשנת הלימודים הראשונה שלהם ,שמהווה תמיכה משמעותית בלומדים .השנה
ליוותה התכנית  61מבוגריה הלומדים במלגה מלאה  45 -סטודנטים באוניברסיטת אריאל;  14סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון ו  2-סטודנטיות במכללה
האקדמית תל אביב-יפו.
במהלך סמסטר ב’ ,נערכו מיונים קפדניים עבור לומדי השנה השלישית אשר התעניינו במלגת לימודי תואר ראשון .תהליך בחירת המועמדים הסופיים
כלל מבחני מיון באנגלית ,מחשבים ועברית ,ראיונות אישיים ועמידה בכל תנאי המכינה האקדמית ,שאנו מעבירים במסגרת ההכנה ללימודים ,על-ידי
גב’ אתי פרימט ,המתנדבת זה שנים רבות בארגון .בסיום המכינה נערך מפגש מרגש של הסטודנטים המיועדים יחד עם בני משפחתם ,אשר הביעו את
הערכתם ותמיכתם בצעד שבחרו לעשות בהמשך הלימודים לתואר ראשון.
בשנת הלימודים הבאה עתידים להתחיל את לימודיהם  18סטודנטים ,בוגרי התכנית 10 :סטודנטים באוניברסיטת אריאל 4 ,סטודנטים באוניברסיטת בן
גוריון ו 4-סטודנטים במכללה האקדמית תל אביב-יפו.

מתוך טקס הענקת מלגות לתואר ראשון לבוגרי התכנית
המתחילים את לימודיהם האקדמיים בתשע”ז

בוגרי התכנית שעתידים להתחיל ללמוד במוסדות להשכלה
גבוהה במהלך שיעור במסגרת מכינה לקראת לימודים
אקדמיים
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קהילת הבוגרים
קהילת הבוגרים של ‘אוניברסיטה בעם’ מבקשת לעודד את בוגרי התכנית,
סטודנטים-מנחים ולומדים כאחד ,להמשיך בעשייה חברתית בארגון ומחוצה לו,
ברוח חזון התכנית ומטרותיה ,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.
במהלך שנת תשע”ו התעצבה קהילת הבוגרים בעשייה משותפת של צוות היגוי אשר
מורכב כולו מבוגרי התכנית מכלל השנים ,תוך ליווי של רכזת קהילת הבוגרים ,אפרת
צנגן .זאת מתוך תפיסה כי ראוי שקהילת הבוגרים תתבסס על הובלה של בוגריה ,על
פי רצונם וצרכיהם.
במהלך השנה נערכו פעילויות שונות במסגרת הקהילה ,ובינהן:
לימוד שיעורים במסגרת התכנית -הסטודנטים הבוגרים השתלבו בהעברת שיעורים
שונים מתחומי מומחיותם במהלך שנת הלימודים הן באוניברסיטאות והן בקהילות
הלומדים .מעל  50בוגרים השתלבו בעשייה זו וחזרו לרגעים ספורים ללמד וללמוד.

מדריכה בוגרת שעוסקת בפסיכולוגיה קלינית מלמדת
שיעור באוניברסיטה העברית

העברת קורסי קיץ וסדנאות -כ 11-סטודנטים בוגרים לימדו קורסים במגוון של
נושאים במהלך חודשי הקיץ .היוזמה לקורסים אלו מקורה בבוגרים עצמם אשר
הכינו את מפגשי הקורס והעבירו אותם במקצועיות רבה.
ליווי סטודנטים לתואר מקרב התלמידים בוגרי התכנית -מספר בוגרים בחרו ללוות
בהתנדבות את לומדי התכנית אשר המשיכו ללימודי תואר ראשון .ליווי זה סייע בידי
הסטודנטים לתואר לצלוח את האתגרים שעמדו בדרכם במהלך השנה האקדמית.
מפגשי בוגרים -במהלך השנה נערכו בירושלים ובבאר שבע מפגשים לבוגרי התכנית
אשר נפגשו לשיחה על עשייה חברתית וחינוכית עם איש החינוך ,מר חילי טרופר
ושילבו כמובן החלפת חוויות על דרכם האישית והמקצועית ,מאז לקחו חלק
באוניברסיטה בעם כסטודנטים.
חממת יוזמות של בוגרים -במסגרת צוות ההיגוי קודמו במהלך השנה מספר יוזמות
של בוגרי התכנית על מנת להמשיך את ההשפעה המקצועית .כך למשל ,פותחה
אפליקציה חדשנית אשר תאפשר בעתיד הקרוב לבוגרי התכנית מכל רחבי הארץ,
לומדים וסטודנטים ,לסייע האחד לשני במגוון של צרכים והתייעצויות .דוגמה
נוספת הנה מפגשי בוגרים שונים אשר פעלו במשותף לקידום מטרות חברתיות
שונות .במהלך שנת הפעילות הבאה תמשיך הקהילה להוות חממה ליזמות הבוגרים
ולקידום מיזמיהם.
מפגש סיום שנה -במהלך חודש ספטמבר התקיים בתל אביב מפגש אשר סיכם
את שנת הפעילות הראשונה של קהילת הבוגרים .במפגש השתתפו כ 140-בוגרים,
לומדים וסטודנטים ,מכלל שנות פעילות התכנית .משתתפי המפגש שמעו הרצאות
מפי בוגרי התכנית על המשך עשייתם החברתית .כך למשל ,גיא בן דור סיפר על
הקמת מיזם שבו אנשים בעלי מוגבלויות מתאמנים בריצה ובהליכה יחד עם
מתנדבים; ברק לוי-סגל סיפר על האופן שבו מתרגמים רעיונות לשינויי חברתי;
ארנון שומר ,תיאר את המיזם הסביבתי-חברתי לו הוא שותף ורותי יהושוע תיארה
את סיפור חייה מדלות ומצוקה ללימודים באוניברסיטה בעם והפיכתה לפעילה
חברתית לקידום המאבק בעוני .כלל הבוגרים נחשפו למתוכנן לקהילה בשנה הבאה
והוזמנו לקחת חלק בהובלה הקהילה ובהשתתפות במגוון הפעילויות.

מפגש סיכום שנה של קהילת בוגרי התכנית  -הרצאות מפי
בוגרים בנושא עשייה חברתית

מדריך בוגר מעביר שיעור באוניברסיטה העברית
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הסטודנטים-המנחים
בשנת תשע”ו לימדו בתכנית  95סטודנטים-מנחים 31 :סטודנטים באוניברסיטת תל אביב לימדו רפואה ,משפטים ,מנהל עסקים ופסיכולוגיה; 24
סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון לימדו רפואה ,מנהל עסקים ופסיכולוגיה;  24סטודנטים באוניברסיטה העברית לימדו משפטים ,מנהל עסקים
ופסיכולוגיה; ו 16-סטודנטים באוניברסיטת חיפה לימדו משפטים ופסיכולוגיה.
כל סטודנט-מנחה לימד קבוצה המונה כ 25-לומדים ,כאשר בניית מערכי השיעור והתאמתם לאוכלוסיית היעד ,נעשתה בצוותים של  4סטודנטים-
מנחים אשר לימדו מקצוע זהה ,בהנחיית רכז מגמה ,שהינו מדריך עבר בתכנית .הסטודנטים-המנחים נדרשו למחויבות גבוהה והשקעה של משאבים
רגשיים ומשאבי זמן רבים .הסטודנטים-המנחים בתכנית היו מחויבים ל 3-מפגשים מדי שבוע לאורך השנה האקדמית :המפגש הראשון הוא הקורס
האקדמי שמטרתו להכשירם ולהכינם לעבודת ההוראה ,ואשר עוסק 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 תלמידי התכנית.
על ההשתתפות בקורס האקדמי ,כמו גם על עבודת ההוראה המעשית ,מקבלים הסטודנטים-המנחים נקודות זכות אקדמיות (בין  4ל 8-נקודות זכות
בהתאם לנהלי החוג) ,וזאת כחלק מהתפיסה הגורסת כי ההשכלה האקדמית צריכה לעודד ,ליזום ולקדם מעורבות חברתית של סטודנטים ,לצד
דמוקרטיזציה והנגשה של הידע האקדמי .סטודנטים שפטורים מצבירת נקודות כלליות לשם השלמת התואר (כגון סטודנטים לרפואה) מקבלים מלגה
על סך  ₪ 7,000עבורם השתתפותם בתכנית.
הקורס האקדמי מבוסס על קורס שכתבה מייסדת התכנית ,חה”כ לשעבר דר’ עדי קול ,והועבר השנה על-ידי צוות מנחים אקדמיים :קרין שטרן ,נעם
יצחקי ,צח אקשטיין ,וליאור אמונה.
בחודש הראשון לשנת הלימודים האקדמית עברו הסטודנטים-המנחים תקופת הכשרה בת חודש ,אשר רק לאחריה הם החלו בעבודת ההוראה .תקופה
זו נועדה להכין את הסטודנטים-המנחים בצורה הטובה ביותר לקראת המפגש הראשון עם הלומדים ,והיא כללה הכרות עם המודל החינוכי שעומד
בבסיס התכנית ‘אוניברסיטה בעם’  -הסטודנטים-המנחים גיבשו ,בעזרת צוות הרכזים ,את תכנית הלימודים השנתית ולמדו כיצד לכתוב מערכי שיעור
ולהתאים אותם לצרכים ,לתחומי העניין והיכולות של הלומדים .בנוסף ,הם עברו סדנאות הדרכה והתנסויות מעשיות ,והכרות עם אוכלוסיית היעד
 פגישות הכוונה עם עובדים סוציאליים המלווים ,פגישות עם לומדים וסטודנטים-מנחים בוגרי התכנית ומפגש הכרות עם הלומדים עצמם; בנוסף,הסטודנטים-המנחים ערכו סיורים שונים באגף השיקום בכלא השרון ,בכלא מעשיהו ובכלא חרמון ,בכפר השיקומי “רוח מדבר” ,ובכפר השיקומי
“רטורנו” .במהלך הסיורים ,הסטודנטים-המנחים העבירו הדרכות בתחומים השונים על מנת לתרגל את כישורי ההדרכה שלהם ולבחון את מערכי
השיעור שכתבו לפני המפגש עם קבוצות הלומדים.
המשכו של סמסטר א’ בקורס האקדמי התמקד בסוגיות ותפיסות פילוסופיות שונות של חינוך ככלי לעיצוב גישת ההוראה וההדרכה .במסגרת זו נחשפו
הסטודנטים-המנחים לפילוסופיות חינוך של הוגים מגוונים  -ג’והן דיואי ,מרטין בובר ,פאולו פריירה ויורם הרפז ,נערכה היכרות עם תפיסת החינוך של
‘אוניברסיטה בעם’ ועם חזון התכנית .בסיום סמסטר א’ כתבו הסטודנטים–המנחים עבודה בה פרשו את התפיסה החינוכית הייחודית שלהם ,בהמשך
לפילוסופיות החינוכיות שנלמדו בקורס .כך ,לדוגמא כתבה יעל ,סטודנטית-מנחה באוניברסיטה העברית ,על התפיסה החינוכית שלה:

אחת התלמידות בכיתתי ציטטה בכיתה משפט מתוך ספר שכתב
בעלה ז”ל ,שנקרא “ספר המידות” על פי משנתו של הרבי נחמן
מברסלב“ :הדבור בקול רם מביא הרגש ותנועה לכל האיברים”
(עמוד קט ,טז’).
כשקראתי את המשפט הזה התרגשתי מאוד והבנתי עד כמה חווית
העמידה מול הכיתה משמעותית ומרגשת עבורי .מעבר לכך ,זה חיזק
עבורי את החשיבות לאפשר לתלמידות לדבר ולשתף מול הכיתה.
עבורי ,הזכות להישמע הייתה כמעט מובנת מאליה בסביבה החינוכית
והחברתית וכן בבית בו גדלתי .אולם עבור תלמידות מסוימות,
התכנית הזו הינה הפעם הראשונה שהן מרשות לעצמן להשמיע את
קולן ודעתן מול רבים

צוות הסטודנטים-המנחים של קורס מבוא לרפואה
מאוניברסיטת בן גוריון בטקס סיום השנה
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בסמסטר ב’ הקורס האקדמי התרכז בגישור על פערים חברתיים והשוואת הזדמנויות  -הקורס התעמק בפערים הקיימים בחברה הישראלית ,תוך שימת
דגש על אי-השוויון בחינוך בישראל ,דרך בחינת הניסיונות שנעשו במשך השנים לצמצום פערים במערכת החינוך בישראל .החלק האחרון של הקורס
עסק בבחינת המושג ‘אזרחות משמעותית ופעילה’ אצל הסטודנטים ואת האפשרויות השונות לשילובו בהמשך הקריירה המקצועית שלהם כצעירים
חזקים ומשפיעים בחברה הישראלית.
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 .מתוך עבודת הסיכום של עינב ,סטודנטית-מנחה לפסיכולוגיה
באוניברסיטת בן גוריון:

במבט [לא רחוק] לאחור ,אני חושבת שבשמונת החודשים האחרונים השתניתי יותר מבכל תקופה אחרת בחיי ,אבל אני חושבת
שאצלי קרה תהליך הפוך ממה שקורה לרוב[ .חשבתי ש]הגעתי עם אישיות מגובשת בעלת פינות מוגדרות וחדות ,ידעתי מי אני,
מה אני רוצה לשנות ומה אני לא רוצה לשנות .אני חושבת שאוניברסיטה בעם עזרה לי ללטש את הפינות האלה ,לרכך אותי מעט.
למדתי שגם אם הגדרתי משהו כ”לא” ,אני יכולה למצוא בו הרבה “כן” .למדתי שאפשר למצוא מכנה משותף גם עם אנשים
שלמראית עין שונים בתכלית ממני [הן בכיתה והן בצוות] .למדתי להתעניין בתואר שלי ,להבין שזכיתי בהזדמנות ללמוד ושלא
מדובר רק ב’מירוץ לפסיכולוגיה קלינית’ שכ”כ מרתיע אותי .למדתי להביע את הדעה שלי ,לשתף ,ליהנות מהדרך ולא רק מהתוצר
המוגמר ולהצטייד ביותר אומץ -לא לפחד להתמודד עם אתגרים .והכי חשוב ,למדתי שאין שחור ולבן ושיש לי עוד כברת דרך
כדי להבין זאת עד הסוף .אני לא יודעת אם אני “אשת טיפול לעתיד” ,אבל אני חושבת שאם אהיה ,התרומה הגדולה שקיבלתי
מאוניברסיטה בעם היא לא לקבל ולא לתת תשובות מיידיות .לתת לאסימון [בעיקר שלי] ליפול מעצמו .להקשיב לתלמידים שלי
מבלי לתת תרופת קסם מיידית ,לדעת שזה בסדר לטעות וליפול בדרך ,זה חלק מהתהליך; ואולי הכי חשוב ,לא להתבייש להיעזר
בתמיכה של הסובבים.

צוות סטודנטים-מנחים של קורס מבוא לפסיכולוגיה
מהאוניברסיטה העברית בישיבת בניית תכנית לימודים

שיעור בסגנון מעגלי-שיח בקורס מבוא למנהל
עסקים באוניברסיטת תל אביב

תלמידים וסטודנטים-מנחים על במת טקס הסיום
באוניברסיטת חיפה
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משובי הסטודנטים-המנחים בתכנית
עם סיום שנת הלימודים ,מתבקשים הסטודנטים-המנחים למלא שאלון משוב המסכם את עבודתם בתכנית ואת תרומת התכנית להם .להלן סיכום
תוצאות השאלות הכמותיות של שאלון המשוב .התשובות נמדדו בסקאלה  , 1-7כאשר  1פירושו “בכלל לא” ,ו 7-פירושו “במידה רבה מאוד”:

השאלה

ממוצע התשובות (סולם )1-7

באיזו מידה ההשתתפות בתכנית תרמה לך:
הכרות עם אוכלוסיות שונות ,הבנת הקשיים והצרכים המיוחדים שלהן

6.1

הפחתה בדעות קדומות כלפי אנשים השונים ממך

5.1

עלייה ביכולת שלך לחשוב על סוגיות בצורה ביקורתית

5.2

בהבנה מעמיקה יותר של חומר הלימוד האקדמי

4.7

בפיתוח יכולות הדרכה ,מיומנות העברת מסרים ועמידה מול קהל

5.7

יכולת לחוש אמפתיה כלפי אחרים ולהיות רגיש לזולתך

5.6

יכולת לחוש בטחון עצמי ,מסוגלות וערך עצמי

5.4

יכולת לעבוד בצוות ולשתף פעולה

5.9

רצון להיות מעורב בעשייה חברתית בעתיד

6.0

רצון לבחור כיוון קריירה בעלת אוריינטציה חברתית

6.0

קמפיין גיוס סטודנטים-מנחים לשנת הלימודים הבאה
 423סטודנטים הגישו השנה בקשה להשתתף כסטודנטים-מנחים בתכנית בשנה הבאה .כמות הסטודנטים שהגישו קורות חיים להשתתפות בתכנית
מלמדת כי ‘אוניברסיטה בעם’ הינה תכנית נחשקת ומבוקשת בקרב סטודנטים באוניברסיטאות בהן פועלת ,ומאפשרת לצוות התכנית לקבל סטודנט
אחד מכל ארבעה סטודנטים שמגיש קורות חיים .לקראת סוף שנת הלימודים האקדמית ,צוות התכנית מקיים קמפיין לגיוס סטודנטים-מנחים לשנת
הלימודים הבאה .קמפיין גיוס הסטודנטים המנחים נערך השנה בארבע אוניברסיטאות במקביל ,וכלל ראיונות אישיים ודינמיקה קבוצתית ,בסופם נבחרו
 92סטודנטים מנחים לשנת הלימודים הבאה.
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מדידה והערכה
השנה הייתה השנה השנייה למחקר שעוסק במדידת והערכת התכנית .ממצאי המחקר מסייעים בהבנת השפעת התכנית על הלומדים והסטודנטים
המנחים ,משמשים לשיפור והפקת לקחים ,וכן מסייעים ללמוד ולספר על התכנית לבעלי עניין בתוך התכנית ומחוצה לה .צוות המחקר נפגש באופן
תקופתי לדון באופן הערכת התכנית ,בממצאים ובמשמעויותיהם.
לאורך השנה הוצגו ממצאי המחקר מהשנה החולפת בקרב מספר קהלים ופורומים פנים וחוץ תכניתיים .במסגרת זאת ,הוצגו ממצאי המחקר לוועדה
המייעצת ,להנהלת התכנית ,למנחות האקדמיות בתכנית ,לרכזי תכנית הצעד הבא ,ולסטודנטים-המנחים .בנוסף ,הוצגו הממצאים במסגרת כנס משותף
לתכנית ולעיריית ירושלים ,בפני עשרות עו”סים העובדים בשיתוף פעולה עם התכנית.
פעילויות ההערכה שבוצעו השנה כללו את המדידות וההערכות הבאות:
•לומדים – מדידה ישירה :תלמידי שנה ראשונה באוניברסיטת בן גוריון ,אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה העברית מילאו שאלוני “תחילת
שנה” במפגשי ההרשמה לתכנית ושאלוני “סוף שנה” בשיעור האחרון .השאלונים כללו שאלון דמוגרפי ,שאלון למדידת הערכה עצמית ,שאלון
למדידת קשרים משפחתיים בין התלמיד/ה לבן/ת הזוג ולילדיהם ,שאלון חוויות לימודים בעבר וחשיבות מיוחסת ללימודים ,שאלון קשר עם
הקבוצה ותחושה של קבלת ומתן עזרה משמעותית ,שאלון שינויים בחיים בעקבות השתתפות בתכנית ,שאלון חשיבות השקעת זמן בעצמי ,שאלון
תלמידאות של ילדי התלמיד/ה ,ושאלון מעורבות חברתית.
בנוסף ,מילאו תלמידי כל השנים בכל האוניברסיטאות שאלון שביעות רצון עם סיום שנת הלימודים בתכנית.
•לומדים – מדידה עקיפה :השנה התחלנו בפיילוט הכולל מעורבות של עובדים סוציאליים מעיריית ירושלים במדידת השפעת התכנית על הלומדים.
במסגרת זאת ,ידווחו העו”סים על שינויים ותועלות שחלו בקרב מטופליהם שהשתתפו בתכנית.
•סטודנטים-מנחים  -מדידות סטודנטים-מנחים בוצעו בקרב סטודנטים-מנחים בכל סניפי התכנית טרם תחילת השנה ,באמצעה ובסופה,
באמצעות שאלון אינטרנטי .השאלונים כללו שאלון דמוגרפי ,שאלון למדידת אמפתיה ,שאלון ערכים ,שאלון הערכה עצמית כללית ,שאלון
למדידת דעות קדומות ,שאלון מעורבות חברתית ,שאלון השתייכות לקבוצה ושאלון מסוגלות לימודית .שאלוני אמצע וסוף השנה כללו גם את
שאלוני המשוב על התכנית ועל הקורס האקדמי.
•סטודנטים – קבוצת השוואה :בתחילת השנה ובסופה הופצו שאלוני המחקר גם בקרב סטודנטים שאינם מנחים בתכנית ,על מנת להשוות בין
השינויים שחלים לאורך זמן בקרב סטודנטים המשתתפים בתכנית לבין אלו שלא משתתפים בה.
עיקרי הממצאים – לומדים
תוצאות לטווח קצר  -לאחר שנת השתתפות בתכנית:
• 90%מהלומדים דירגו את חווית הלימודים שלהם בתכנית כשונה מאוד מחוויות אחרות.
•רוב מכריע מקרב הלומדים עשו שימוש בידע שרכשו בתכנית בחיי היומיום ושיתפו את הידע שרכשו בתכנית עם סביבתם.
•כמחצית מהלומדים התמודדו עם קשיי נגישות ללימודים בעבר .עוד נמצא כי הלומדים יחסו חשיבות רבה ללימודים עוד בעברם כתלמידים
ובשנות ה 20-לחייהם .עם זאת ,נמצא כי החשיבות שהלומדים ייחסו ללימודיהם וללימודי ילדיהם עלתה באופן מובהק בעקבות התכנית .כלומר,
הלומדים ייחסו חשיבות רבה ללימודים עוד בעבר ,ובעקבות ההשתתפות בתכנית הכרה זו התחזקה והתעצמה.
•חלה עלייה מובהקת בבטחון העצמי של הלומדים.
•לומדים רבים חשים שייכות לכיתתם ,כבוד וגאווה בכיתתם .בנוסף נמצא כי  76%מהלומדים העניקו עזרה לחבר כיתה בשנה החולפת ו62% -
מהלומדים קיבלו עזרה או תמיכה מחבר כיתה .בקרב אלו שהעניקו תמיכה לחברי כיתתם או קיבלו תמיכה מחברי כיתתם תחושת השייכות
לקבוצה הייתה גבוהה יותר באופן מובהק מאשר בקרב אלו שלא העניקו/קיבלו תמיכה.
•רוב מוחלט של הלומדים ( )90%ציין כי פגש והכיר בתכנית אנשים שונים .בנוסף ,רוב הלומדים ( )66%ציינו כי התכנית הפחיתה דעות קדומות
שהיו להם על אנשים השונים מהם.
•חל שיפור מובהק במערכת היחסים של הלומדים בתכנית עם ילדיהם .בנוסף ,חל שיפור במערכת היחסים של הלומדים בתכנית עם בן/ת זוגם.
מרבית המשיבים ציינו כי הם חושבים שההשתתפות בתכנית גרמה לשינוי לטובה ביחסיהם עם ילדיהם ובן/ת זוגם.
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תוצאות לטווח ארוך  -לאחר שלוש שנות השתתפות בתכנית:
•חלק מהתוצאות המצופות עבור הלומדים בתכנית משוערות להתרחש רק לאחר תקופת זמן של  3שנים בתכנית .עם זאת ,בדקנו האם חל שינוי
בחלק ממדדים אלו כבר לאחר שנה אחת בתכנית.
• 84%מהלומדים דיווחו כי בעקבות התכנית חלו שינויים בחייהם .התחומים שהלומדים נשאלו לגביהם היו לימודי ,חברתי ,משפחתי ,תעסוקתי או
התנהלות יומיומית .רוב הלומדים ( )44%דיווחו כי חל שינוי בתחום אחד או שניים בחייהם 19% .מהלומדים דיווחו על שינויים בשלושה תחומים
בחייהם 22% .מהלומדים דיווחו על שינויים בארבעה או חמישה תחומים .רק  16%דיווחו כי לא חל כל שינוי בחייהם .מעניין כי לומדים שדיווחו על
שימוש רב יותר בידע דיווחו על שינויים רבים יותר בחייהם ביחס ללומדים שדיווחו על שימוש מועט בידע.
•נמצאה עליה מובהקת בתדירות שבה הלומדים חתמו על עצומה ,ו/או השתתפו בהפגנה ו/או צעדת מחאה ,ו/או הביעו את דעתם הפוליטית
באמצעי תקשורת כלשהו (כולל אינטרנט) בעקבות ההשתתפות בתכנית .בנוסף ,נמצאה עליה מובהקת בתדירות שבה הלומדים יצרו קשר עם
גורם ממשלתי ,גורם בשלטון המקומי ,או נבחר ציבור בשלטון המרכזי או המקומי .לבסוף ,נמצאה עליה מובהקת בתדירות שבה הלומדים פעלו
בארגון או קבוצה אחרים .הלומדים ציינו מגוון פעילויות בהם עוסקים ,בין השאר התנדבות במשמר האזרחי ,גמילות חסדים ,וכן מעורבות בוועד
ההורים ובסיירת הורים.
עיקרי הממצאים – סטודנטים-מנחים
תוצאות לטווח קצר  -לאחר שנת השתתפות בתכנית:
•הסטודנטים-המנחים חשים כי התכנית תרמה להפחתת דעות קדומות כלפי אנשים השונים מהם .ניתוח שאלוני המחקר הראה בקרב סטודנטים
שלא הנחו בתכנית חלה עלייה בדעות הקדומות באופן כללי במהלך השנה ,בעוד בקרב הסטודנטים-המנחים חלה ירידה בדעות הקדומות.
•הסטודנטים-המנחים חשים כי התכנית תרמה לעלייה ביכולתם לחשוב באופן ביקורתי.
•מרבית הסטודנטים-המנחים חשים כי התכנית תרמה להבנתם את החומרים האקדמיים אותם הם לומדים ומלמדים .משאלוני המחקר עולה כי כבר
בתחילת השנה הסטודנטים שלא מנחים בתכנית מעריכים את מידת הבנתם בחומר הנלמד ברמה נמוכה יותר ביחס לסטודנטים המנחים בתכנית.
•משאלוני המשוב עולה כי הסטודנטים-המנחים חשים כי התכנית תרמה ליכולתם לחוש אמפתיה כלפי אחרים ולהיות רגישים לזולתם .שאלוני
המחקר הראו כי הסטודנטים-המנחים בתכנית מפגינים אמפתיה גבוהה יותר ביחס לסטודנטים שאינם בתכנית.
•הסטודנטים-המנחים חשים כי התכנית תרמה לפיתוח תחושת בטחון עצמי ,מסוגלות וערך עצמי שלהם.
•רוב ככל הסטודנטים-המנחים מדווחים על תחושה גבוהה של השתייכות לקבוצה משמעותית והזדהות עימה.
תוצאות לטווח ארוך  4 -שנים לאחר סיום השתתפות בתכנית:
•כבר עם סיום שנת ההשתתפות בתכנית הסטודנטים-המנחים חשים כי התכנית תרמה לרצונם להיות מעורבים בעשייה חברתית בעתיד.
•מרבית הסטודנטים-המנחים חשים כי התכנית תרמה לבחירתם בכיוון קריירה בעל אוריינטציה חברתית.
•הבדלים בערכים עימם מזדהים הסטודנטים נמצאו בין אלו המנחים בתכנית לאלו שלא .מנחים בתכנית הראו הזדהות גבוהה יותר עם ערכי נדיבות,
אוניברסליות ,כיוון עצמי והמרצה .המנחים בתכנית הראו הזדהות נמוכה יותר עם ערכי הישגיות וכוח.

תלמידים כותבים שאלות במסגרת תחרות בין קבוצות בשיעור סיכום שנה
בפסיכולוגיה

תמונה כיתתית לאחר טקס הסיום ,עם בני המשפחה שהגיעו
להשתתף בו
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מספר הלומדים שסיימו את הקורסים בשנת תשע”ו
אוניברסיטה

מגמת לימוד

האוניברסיטה העברית פסיכולוגיה

איפיון תלמידים

צפון ירושלים ,קבוצת נשים

105

91

87%

פסיכולוגיה

דרום ירושלים

93

73

78%

משפטים

מעלה אדומים

102

82

80%

משפטים

דרום ומזרח ירושלים

86

78

91%

מנהל עסקים

מערב ירושלים ,קבוצת נשים

103

96

93%

מנהל עסקים

מערב ירושלים

114

93

82%

627

525

84%

פסיכולוגיה

חיפה

108

95

86%

פסיכולוגיה

קריית מוצקין -קריית טבעון

96

84

87%

משפטים

מגדל העמק -שפרעם -עתלית

97

87

89%

משפטים

חיפה -קריית חיים -עוספיה

102

90

89%

403

354

88%

פסיכולוגיה

הרצליה -רמת השרון -טייבה -ג’לג’וליה 103

89

86%

פסיכולוגיה

תל אביב

92

73

79%

מנהל עסקים

תל אביב

81

62

77%

משפטים

רמלה -לוד

91

65

71%

משפטים

רמת גן -קרית אונו

97

84

87%

משפטים

פתח תקווה -בני ברק

111

78

70%

רפואה

ראשון לציון -רחובות

89

73

82%

רפואה

חולון -בת ים

109

94

86%

783

624

80%

פסיכולוגיה

באר שבע -נתיבות -בני שמעון

105

85

81%

פסיכולוגיה

אופקים-שדרות

110

81

74%

רפואה

באר שבע

84

70

83%

רפואה

דימונה -נבטים

111

96

87%

מנהל עסקים

באר שבע

87

69

79%

מנהל עסקים

ירוחם -קריית מלאכי -שדרות

95

73

77%

סה”כ אוניברסיטת בן גוריון

592

474

80%

סה”כ

2,405

1,977

82%

סה”כ אוניברסיטה העברית
אוניברסיטת חיפה

סה”כ אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת תל אביב

סה”כ אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת בן גוריון

כלל התכנית

מספר
תלמידים
התחלתי

אחוזי
מספר
תלמידים מסיימים
שסיימו
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הערכה פנימית -משובי תלמידים
אנו מקפידים לבדוק את התרומה שהלומדים מייחסים לתכנית בחייהם ,באמצעות שאלוני משוב המועברים פעמיים בשנה .השאלונים מבקשים לבדוק
את מידת העניין של הלומדים בחומר הלימוד וכן את רמת ההדרכה והיחס של הסטודנטים-המנחים .בטבלה מוצג סיכום התוצאות לשאלות הכמותיות
שנשאלו במשוב שהועבר ללומדים בתום השנה .התשובות נמדדו בסקאלה  , 1-7כאשר  1פירושו “בכלל לא” ,ו 7-פירושו “במידה רבה מאוד” .על
השאלון ענו  1412לומדים.

ממוצע התשובות

השאלה
באיזו מידה את/ה מרוצה מכל אחד מההיבטים הבאים בתכנית בה אתה משתתף השנה?
שביעות רצון כללית

6.3

כיבוד

5.9

הסעות לאוניברסיטה

6.0

המקצוע אותו אתה לומד השנה

6.2

עד כמה אתה מרוצה מהיחס של המדריך אלייך?

6.8

עד כמה האווירה בשיעור ובקבוצה נעימה?

6.1

עד כמה אתה מרגיש שאת יכול להשתתף ולשתף בשיעורים?

6.0

האם השיעורים מעניינים אותך?

6.3

עד כמה הלימודים בתכנית הועילו לך?

5.8

עד כמה חווית לימודים זו שונה לטובה מחוויות לימודים קודמות שהיו לך?

5.9

עד כמה תרמה ההשתתפות בתכנית להכרות עם האחר?

5.7

עד כמה תרמה ההשתתפות בתכנית להפחתת דעות קדומות?

4.6

עד כמה הדברים שלמדת בקורס שימושיים?

5.8

עד כמה היית רוצה להמשיך ללמוד עוד שנה בתכנית?

6.6

תלמידים מקורס מבוא לפסיכולוגיה באוניברסיטת
תל אביב בסיור לימודי בנושא התמודדות עם מגבלות
במרכז הספורט השיקומי ספיבק

תלמידי אוניברסיטת חיפה מציגים “משפט מבוים”
בשיעור מסכם
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צוות התכנית
המנחות האקדמיות ,מנהלות הסניפים ,רכזי מגמות הלימוד ,רכזי האדמיניסטרציה
ורכזי הצעד הבא – אחראים ללוות את עבודת הסטודנטים-המנחים ,לעקוב את
התקדמות תלמידי התכנית ולנהל את הפעילות השוטפת .הצוות מנה השנה 29
עובדים ,במטה הארצי ובארבע האוניברסיטאות.

ועדה מייעצת

צוות התכנית בסמינר במהלך השנה

צח אקשטיין
ראש התכנית
מיכל פלג
סמנכ”ל חינוכי
בן גוריון
מירה אלתר
מנהלת

העברית

חיפה

תל אביב

עדי קפצון
מנהלת

גלי דרטל
מנהלת

נעם יצחקי
מנחה אקדמית

צח אקשטיין
מנחה אקדמי

ליאור אמונה
מנחה אקדמית

יובל מאואר ,שרון
שמר ,נעמה קשלר
רכזי מגמה

יעל גייפמן ,ענבל
שמעוני
רכזות מגמה

גיל איתח
רכזת תפעול

אפרת צנגו
רכזת מגמה ורכזת קהילת
בוגרים

דפנה שהם,
אלכסיס
בסקלוביץ
רכזות מגמה

רעות בן חור
מנהלת
קרין שטרן
מנחה אקדמית ומנהלת
מחקר והערכה
עדי בורנשטיין ,דפני
בר נתן ,רון לרנר,
איילת גוטרזון
רכזות מגמה
קרין רינות
רכזת תפעול
הדס טל
רכזת הצעד הבא

יערה דיאמנט
רכזת הצעד הבא

הוועדה המייעצת

יעיר אילן
עוזר מחקר

יובל צפריר
רכז מגמה ורכז הצעד
הבא

אבישג הר ציון
רכזת תפעול והצעד
הבא

אלעד איפרגן
רכז תפעול ורכז הצעד
הבא

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 ,דר’ עדי קול ,מייסדת התכנית ,המשמשת היום כדקאן
הסטודנטים במרכז הבינתחומי הרצליה; דר’ אמי בוגנים ,דר’ לפילוסופיה ,ממקימי מכון מנדל למנהיגות חינוכית ,יועץ של קרן מתנאל ,אשר הינה
השותפה והמשקיעה העיקרית בתכנית; מר דורון לבנת ,בעלים ויו”ר של קבוצת חברות בינלאומיות בהולנד ( ,)ProDeltaיזם חברתי התומך בעיקר
בתחום החינוך והנוער בסיכון ,ובתכניות תשתית ארוכות טווח; פרופ’ אריאל פורת ,ששימש כדקאן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ,ופתח
את דלת האוניברסיטה לתכנית; מר אהוד אור ,סמנכ”ל לתכנון אסטרטגי ושיווק באוניברסיטת תל אביב; עו”ד אריאלה להב ,עומדת בראש משרד
עורכי דין; מר הראל יצחקי חבר קיבוץ בארי ,מנכ”ל דפוס בארי בשנים  2012 – 2005אשר משמש כגורם מוביל בשיתוף הפעולה שבין קיבוץ בארי
ו’אוניברסיטה בעם’ באוניברסיטת בן גוריון .הוועדה התכנסה  3פעמים במהלך השנה.
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תודה
"אי אפשר לחנך לאהבה.
לא לאהבת הארץ ולא לאהבת הנוף.
באהבה אפשר להדביק את הזולת,
אהבה אפשר לשמר לפעמים,
אבל לא ביד רמה ולא בזרוע נטויה"
עמוס עוז

תורמים ושותפים

אוניברסיטאות ומוסדות אקדמיים

רשויות מקומיות

קרן מתנאל

אוניברסיטת תל אביב

אופקים

מצפה רמון

מר דורון לבנת

אוניברסיטת בן גוריון

באר שבע

נבטים

בני ברק

נשר

בני שמעון (מ.א)

נתיבות

הפדרציות היהודיות בקנדה UIA

אוניברסיטת חיפה

בת ים

נתניה

פדרציית מונטריאול

אוניברסיטת אריאל בשומרון

גבעת שמואל

עוספיה

מתן משקיעים בקהילה

המכללה האקדמית תל אביב -יפו

ג’לג’וליה

עתלית

דימונה

פתח תקווה

הרצליה

קריית אונו

טייבה

קריית חיים

חולון

קריית טבעון

חוף הכרמל (מ.א)

קריית מוצקין

חיפה

ראשון לציון

טירת הכרמל

רחובות

ירוחם

רמלה

ירושלים

רמת גן

ירכא

רמת השרון

לוד

שדרות

מגדל העמק

שפרעם

מעלה אדומים

תל אביב-יפו

קרן פעמי תקווה
קרן יד הנדיב

האוניברסיטה העברית

גזית גלוב
מר עמוס שפירא
איסטרוניקס
תובנות בחינוך
דפוס בארי
קיבוץ מעגן מיכאל
קיבוץ בארי
קיבוץ יגור

משרדי ממשלה
המועצה להשכלה גבוהה ,הוועדה
לתכנון ותקצוב
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
משרד הבריאות
שירות מבחן למבוגרים
הרשות לשיקום האסיר
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'אוניברסיטה בעם' פועלת לקדם חברה שוויונית
המאפשרת לכל אדם לממש את עצמו ולהיות אזרח משמעותי בקהילה,
באמצעות יצירת מפגש בין האוניברסיטה לבין אוכלוסיות מוחלשות
(חזון התכנית)

