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תינכתה לע

תינכתה לע

על התכנית

איך?

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

ולם.

ליווי מקצועי ואקדמי
לסטודנטים-המנחים
ועיסוק בפערים
בחברה ובחינוך

מבנה עלויות 'רזה'
המוביל להחזר חברתי
גבוה אל מול ההשקעה
התקציבית הנדרשת

אנחנו מלמדים פסיכולוגיה ,מנהל עסקים ,רפואה ומשפטים באוניברסיטת
תל אביב ,בן גוריון בנגב ,חיפה והאוניברסיטה העברית בירושלים ,לומדים
ולומדות המגיעים מ 50-רשויות מצפון עד דרום.

מטרות התכנית
1

2

3

גישור על פערים חברתיים
והשוואת הזדמנויות
באמצעות צמצום פערי
ידע והשכלה

יצירת נקודת מפגש
באמצעות יצירת קשר בלתי
אמצעי של כבוד ולמידה
הדדית ,בין אוכלוסיות
מוחלשות לבין אחד ממוקדי
הכוח המשפיעים בחברה -
האקדמיה

אזרחות משמעותית
באמצעות הפיכת
המשתתפים לאזרחים
משמעותיים הלוקחים
אחריות על חייהם ופועלים
מתוך מודעות וחשיבה
למענם ולמען אחרים
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כ 20,000-משתתפים סיימו עד-כה בהצלחה את לימודיהם בתכנית ,תוך
צמצום התלות בתמיכת שירותי הרווחה .כ 700-מדריכים ומדריכות לימדו
אצלנו ,תוך שהם פוגשים את עצמם ואת החברה הישראלית.
לתדהמתנו ,גם בשנת קורונה ,ואף ביתר שאת ,הפעילות מתקיימת בהצלחה
מרובה ומשיגה מטרות חדשניות .לתכנית מדריכים ומדריכות מסורים
ומחויבים המלמדים ב 56-כיתות ברחבי הארץ ,כן ,כן ,ממש יצאנו לערים עצמן
וגם הקורונה לא עוצרת ,אפילו דוחפת קדימה.
דווקא עכשיו.
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אוניברסיטה בעם

ה

יד

אוניברסיטה בעם

ע מג

יע
לכ

מינוף הידע הצבור
באקדמיה לעשייה
חברתית ,בשעות הערב,
כאשר הפעילות האקדמית
'הסטנדרטית' מגיעה
לסיומה

למידה מעצימה
באמצעות שיטות למידה
חדשניות אשר מחזקות
יכולות אישיות,
מפתחות סקרנות
ומעניקות רצון וכלים
להמשיך ללמוד ולהתפתח

הסרת חסמים והנגשה
באמצעות הסעות
מאורגנות ,כיבוד
וקשר אישי

ונלש תוליעפה תפמ

ונלש תוליעפה תפמ

"להיות מדריכה באוניברסיטה בעם
זה להתרגש ללמד דברים חדשים כל
שיעור מחדש ,ולצאת עם תחושה
שלמדת מהתלמידים אפילו יותר.
זה לקבל חבורה של אנשים ובעצם
לבנות משפחה .זה לאהוב ולקבל
אהבה בחזרה"

הידע מגיע לכולם

הידע מגיע לכולם

מפת הפעילות שלנו

נוי שדה
מדריכת פסיכולוגיה ,סניף בן-גוריון
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ונלש םידמולה לע

ונלש םידמולה לע

על הלומדים שלנו

התכנית במספרים

מספר לומדים

65%

82%

12%

3%
2%
1%

דרוזי
נוצרי
אחר

מוסלמי

גיל ממוצע

47

22%

78%

שנת לימודים

7%

שנות לימוד
11% 2%
עד 8

21%

35%

גברים

38%

נשים

23%

37%

20%

תעודת זהות אינפוגרפית

תעודת זהות אינפוגרפית

מנהל עסקים

דת
יהודי

19%

משפטים

מגדר

לומדים בכל מגמה

פסיכולוגיה

סה"כ תלמידים

נשרו

תלמידים
ממשיכים

רפואה

1,026

78

92.4%

אחוז מסיימי
סמסטר א'

35%

תלמידים
חדשים

87%
שנה ראשונה
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9-11

שנה שנייה

מספר סטודנטים (מנחים)

שנה שלישית

שנה רביעית

פילוח על בסיס גורם מפנה
17

16

15

15

חיפה

ירושלים

63
סה"כ
באר שבע

תל אביב

10

15%
5%
6%
23%
50%

משרד הבריאות
שירות מבחן
עצמאי
עירוני
רווחה רשותית
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דומילה תומגמ

דומילה תומגמ

מגמות הלימוד
1

3

מגמת משפטים

המודל הקהילתי הביא איתו הזדמנויות חדשות ללמידה רלוונטית בגובה העיניים .רוני קליין,
מדריך משפטים בשפרעם ,העביר שיעור על הגנת הצרכן ובעקבותיו הכיתה סיפרה לו על
בעל עסק בעיר שנוהג בצורה לא הוגנת .מתוך בחינה משותפת של המצב התברר כי הוא מפר
סעיפים רבים בחוק הגנת הצרכן .יחד הם הרימו את הכפפה והגישו תלונה רשמית למועצה
הישראלית לצרכנות ,בה פירטו על הפגיעה תוך שימוש במונחים המשפטיים שלמדו – וכל זאת
בזמן השיעור.
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מגמת מנהל עסקים

התלמידים במגמת פסיכולוגיה לומדים בקורס "מבוא לפסיכולוגיה" אשר
עוסק בשאלה מהי פסיכולוגיה ומציג את ענפיה העיקריים :פסיכולוגיה חברתית,
קוגניטיבית ,התנהגותית ופיזיולוגית .במהלך הקורס התלמידים נחשפים לתיאוריות
הפסיכולוגיות הקלאסיות והמודרניות כאחד ,וכן לומדים על האופן שבו ניתן להבין התנהגויות
שונות של האדם לאורם .בנוסף ,הקורס מתמקד בהיבטים מעשיים של הפסיכולוגיה ,במצבים
שונים כגון קבלת החלטות ,הפגת לחץ ,פעילות בקבוצה ומצבי קונפליקט שונים ,וכן נלמדים
נושאים נוספים כגון פסיכופתולוגיה והפרעות נפשיות ,שינה וחלימה ,תפיסה וחושים ,אופן
ביצוע מחקר פסיכולוגי ועוד .בתקופת הקורונה
הקדשנו זמן רב כדי לתת לתלמידים כלים פרקטיים
להתמודדות ,לניצול המצב לטובתנו ,הסתכלות
אופטימית על חצי הכוס המלאה והתמודדות עם
מצבי משבר ולחץ.
ברוח התקופה עסקנו גם בנושא זקנה ובדידות,
פסיכולוגיה חיובית ,ילדים ומסכים ,התפתחות הילד
הרחק מבני גילו ,וכן בתכנים המפתחים חשיבה
ביקורתית דוגמת שיעור בנושא "מהי האמת" שעבר
בחיפה ,אשר מטרתו הבנת הצורך בעולם המחקר
והטלת ספק בממצאיו .השיעור הועבר בתחילת
הקורס ,כדי שבמהלך הסמסטר יתנסו התלמידים
בחשיבה מסוג זה .לשיעורי המגמה בכל הסניפים
נוספו תכנים המסייעים בהתמודדות עם ההיבט
המנטלי של משבר הקורונה ,ומקדמים את התלמידים
לכדי יצירת שגרה והפגת הבדידות.

התכנית עבורי שימשה כקרן אור
באפלת הקורונה ,בסיס יציב לתקווה
שהחיים יחזרו למסלולם .זכינו
ברוני ,מדריכה מדהימה שמובילה
ביד רמה וברגישות ראויה בלימודי
מבוא לפסיכולוגיה ,נושא שמדבר
אלינו במיוחד בתקופה הזאת .אסכם
בשלוש מילים" :אי של שפיות"
חבצלת תמר
תלמידת פסיכולוגיה ,רחובות

התלמידים בקורס "מבוא למנהל עסקים" ,נחשפים למנגנוני השוק ולמרכיבים
השונים של המשק הישראלי .הקורס עוסק בנושאים כגון צרכנות נבונה ,התנהלות
עם בנקים ,ניהול תקציב משפחתי ואף הקמת עסק קטן וניהולו בתבונה .כמו כן ,הקורס מקנה
לתלמידים ידע בסיסי בכלכלה ,שיווק ,פרסום,
ויזמות עסקית ונותן כלים לעולם העבודה המשתנה
 השנה בשיתוף פעולה ייחודי עם ג'וינט  -תב"תבנינו מודל עבודה על מיומנויות וכישורים לעולם
העבודה ,אשר משתלב כחלק אינטגרלי בשיעורים.
"בזכות הקורס התחלתי למכור קובה.
זאת בנוסף לעבודה על היכרות עם שוק העבודה,
הבת שלי דחפה אותי לזה כבר הרבה
עקרונות לחיפוש עבודה ,כיצד לכתוב קורות חיים ,מה
זמן אבל הקורס גרם לי באמת להתחיל
ואיך לומר בראיון וכדומה .נוכח הקורונה ,תלמידים
לעשות את זה"
רבים חוו טלטלה בעולמם המקצועי והקורס הקנה
להם תשתית לצמיחה ,ידע וכלים הן כשכירים והן
מרסל בביאן
כעצמאיים בהתאמה לרוח התקופה (ואכן נפתחו
תלמידת מנהל עסקים ,ירושלים
במהלך הסמסטר כמה עסקים בקרב תלמידי המגמה
ברחבי הארץ).

התלמידים במגמת רפואה לומדים בקורס "מבוא לרפואה" ,אשר עוסק בהבהרת
מושגי יסוד בתחומי הרפואה השונים ,ובמהלכו לומדים על גוף האדם ,המערכות
השונות ותפקודם וכן על מחלות נפוצות ,דרכי הטיפול בהן והמחקר הרפואי הנעשה על מנת
למצוא תרופה למחלות אלו .כמו כן ,מתקיימות הדרכות בנושא רפואה מונעת ,היגיינה ,תזונה
נכונה ועזרה ראשונה .קורס זה מקנה לתלמידים ידע יישומי הרלוונטי לחיי היומיום שלהם ,ובכך
מעלה את המודעות להשפעת אורח החיים על בריאות הפרט והמשפחה .ברוח התקופה עברו
התלמידים שיעורים על מערכת החיסון ונגיף הקורונה על שלל היבטיו .השנה בחרו המדריכים
לאחד בחלק מהשיעורים מספר נושאים ,כדי להדגים ולעודד חשיבה אינטרדיסציפלינרית
וביקורתית .כך למשל שילבנו בחלק מהכיתות בין טכנולוגיה וחיסונים ,סכרת ותזונה ועוד.
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מגמת רפואה

רפואה • פסיכולוגיה

משפטים • מנהל עסקים

התלמידים במגמת משפטים לומדים בקורס "מבוא למשפטים" ,אשר מעניק להם
ידע בסיסי אודות מבנה מערכת המשפט ,הרשויות השונות ,הזכויות והחובות של
אזרחי מדינת ישראל ,וכן מידע ראשוני בתחום דיני החוזים ,דיני נזיקין ,משפט פלילי ,דיני עבודה,
דיני משפחה ועוד .השנה שמנו דגש מיוחד על מיצוי זכויות בזמן שגרה ובזמן קורונה ,והנגשת
מידע רלוונטי לעידוד מיצוי זכויות בקרב התלמידים ,ובין היתר במרבית הסניפים התקיימו
הרצאות אורח של "כל זכות" .נוסף לתכנים ואירועים אקטואליים ,כגון תקופת הבחירות ותקנות
שעת חירום בתקופת הקורונה ,ניתן דגש להצגת השינויים שחלו בחוק בתקופת הקורונה (כגון
זכויות העובדים אשר פוטרו או הוצאו לחל"ת) .חווית הלמידה האינטראקטיבית מאפשרת
לתלמידים לנתח ,להעריך וליישם את החומר הנלמד בחייהם הפרטיים דרך בחינת קייסים,
עריכת דיבייטים בכיתה ועוד.

מגמת פסיכולוגיה

םיפסונ םינכת

םיפסונ םינכת

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

מנהל
עסקים

אילנה גרוייסמן מארגון מתייעלים הרצתה על ניהול
תקציב | ד"ר יאיר פרידמן (המרכז הבינתחומי
ו )WEconomize -דיבר על מודל  VRINלבחינת
כדאיות עסקית של רעיון ויוזמה כלכלית ,וכעיקרון
מנחה בקבלת החלטות | טלי ריינברג שחורי ,מנחה
ומנהלת פיתוח בעמותת "עת לדעת" ,הרצתה על
מיצוי זכויות ואתר "כל זכות" | ד"ר יניב דובר ,מרצה
בכיר וחוקר מודלים מתמטיים והתנהגותיים של
רשתות חברתיות ומרצה באוניברסיטה העברית,
העביר הרצאה בנושא שיווק.
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רפואה

משפטים

מר יניב פז העביר הרצאה בנושא אוטיזם | ד"ר יערה
ישורון לימדה על סנכרון מוחות | ד"ר אריק אורבך,
ראש מו"פ פרמה בטבע ,סיפר על פיתוח תרופות
ועל חיסון הקורונה | מיטל דנה ,מנחת קבוצות
העבירה הרצאה בנושא תזונה ואורח חיים בריא |
מרים מיארה ,רכזת תכנית "עמיתים" לשילוב
מתמודדים בקהילה העבירה הרצאה בנושא שילוב
מתמודדי נפש ושילובם בקהילה | ד"ר זוהר שורץ,
רופאה וטרינרית ,תלמידה ומורה בכירה לויג׳נאנה
יוגה דיברה עם התלמידים על יוגה ומערכת העצבים.

מיקה תימור ,אחת היוצרות הדוקומנטריות של
הסדרה "צל של אמת" ריתקה את המשתתפים על
מאחורי הקלעים של המערכת הפלילית | עו"ד ורדית
דמרי-מדר ,המנהלת המקצועית של הקליניקה
לייצוג אוכלוסיות בפריפריה ,העבירה מפגש בנושא
עריכת דין לשינוי חברתי | אוהד ,מנחה בקליניקה
לייצוג אוכלוסיות בפריפריה ,העביר הרצאה על
נגישות למיצוי זכויות בשגרה ובימי קורונה | סוהא
ח'לאילה העבירה הרצאת היכרות עם אתר "כל זכות"
| עו"ד משה טברו ,מנהל מחלקת מעצרים הרצה
בנושא הסנגוריה הציבורית וייצוג נאשמים בפלילים.
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הרצאות אורח

הרצאות אורח

פסיכולוגיה

מר עמית דהרי הרצה בנושא גיל ההתבגרות | ד"ר
נעה גירון סלע דיברה על אימהות ,סמארטפונים
והשפעה על תינוקות | פרופ' גלית יובל ,ראש החוג
לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב ,סיפרה על
הדרך שבה אנו מזהים פרצופים | ד"ר ענת פרי,
חוקרת נוירו-קוגניציה חברתית סיפרה על חקר
המוח בהקשרים חברתיים | נור קסאם ,דוקטורנטית
במחלקה לפסיכולוגיה בירושלים ,העבירה הרצאה
לקבוצה של מזרח העיר על תקשורת של שפה ורגש
בהקשר של ערבים וישראלים | ד"ר מחמוד סעיד,
מנהל השירות הפסיכולוגי ברשות מקומית אכסאל
הרצה בנושא חוסן אישי ונפשי בצל משברים | ירון
לוין ,מנהל מרכז הגישור העירוני בעיריית חיפה
דיבר על ניהול קונפליקטים.

הליהקב םישגפמ

הליהקב םישגפמ

מפגשים בקהילה
מהרגע הראשון היה לנו ברור שאנחנו לא מוותרים
על מפגש בלתי אמצעי ,פנים  -מול  -פנים ,כדי
לראות באמת זה את זו .בצל הקורונה וסגירת
הקמפוסים באוניברסיטאות החלטנו באמת להוציא
את הידע אל מחוץ לכתלי האוניברסיטאות ,ומצאנו

 56מוקדי פעילות בקהילות

המפגשים בקהילה יצרו הזדמנות
אמיתית לחיזוק החוסן הקהילתי,
ליצירת תחושת שייכות לעיר או
ליישוב ,לאקטיביות ונקיטת פעולה
ביחס לדברים סביבי המפריעים לי,
וליצירת נקודת מפגש  -דווקא בזמן
שאלו היו כל כך חסרים.
גילינו שלמפגש הפיזי היה ערך רב ביכולת להתמודד
עם משבר הקורונה ,ואנחנו גאים במדריכים
ובמדריכות שלנו שחרשו את הארץ לאורכה
ולרוחבה ,תוך הקפדה על כל ההנחיות ,ובתלמידים
והתלמידות שהמשיכו להגיע ולהתמיד.
זאת הזדמנות להביע את הערכתנו בפני כל
הגופים והא.נשים ,ובראשם הרפרנטיות בערים
השונות ,שפתחו בפנינו את השער והזמינו אותנו
פנימה .אתם שותפים אמיתיים במסע שלנו ,ואנו
מקווים כי הצלחתם לראות את החיוך הגדול של
כולנו מבעד למסכה.
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גם בזמן קורונה

גם בזמן קורונה

בהם יכולנו להמשיך להיפגש (בקפסולות ועם מסכות
כמובן) :מרכזי חדשנות ,מתנ"סים ,ספריות ,מרכזים
עירוניים ועוד.

"הקורס הוא נקודת אור בשבילי.
הלימודים מהנים ומעניינים בהגשה
נעימה ,המפגש עם המדריכה
והקבוצה מעניק הרגשה של קירבה
בימים הקשים של סגר וריחוק בגלל
וירוס הקורונה ,ממש רפואה לנפש.
יישר כוח גדול ותודה לכל האנשים
שעומדים מאחורי המיזם"
שרה שומרת קונפורטי
תלמידת משפטים ,חיפה (מערב)
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תנווקמ הדימל

תנווקמ הדימל

למידה מקוונת
כבכל העולם גם אנחנו התעוררנו אל שחר של יום חדש ,אשר הנכיח את הצורך ביכולת להתמצא
ולצרוך ידע ומידע באופן מקוון .את חודשי הקיץ הקדשנו למיפוי ולמידה ,ואת שנת הפעילות
התחלנו במודל המשלב את המפגשים בקהילות עם למידה מקוונת .הפער הטכנולוגי לא פסח
על התלמידים שלנו ,נהפוך הוא ,רבים מהם הביעו חששות רבים מלמידה מקוונת ,אך אנחנו
זיהינו בה ,על אף הקשיים ,הזדמנות ענקית .את שנת תשפ"א פתחנו עם מערך של קרוב ל20-
תומכי למידה ,אשר כל מטרתם הייתה לסייע ללומדים להתחבר למפגש המקוון ,להתגבר על
קשיים מנטליים וטכנולוגיים ,ולהיות איתנו .גם המדריכים עבדו כל העת על פיתוח מיומנויות
הוראה מקוונת ושמירה על קשר אישי בתוך הסגרים והמפגש בזום.

שאלנו את התלמידים שלנו:

באיזו מידה את.ה מרגיש.ה שהביטחון שלך להשתמש באמצעי דיגיטלי (כמו זום) עלה?
באיזו מידה נוכחות תומך.ת הלמידה עזרה לתחושת הביטחון שלך להשתמש בזום?

הצבנו לנו למטרה לא להשאיר אף אחד מאחור.

7

5.24

5.03
5.14

5.18

4.95

5.27
4.94

הזדמנויות חדשות

הזדמנויות חדשות

5.48

4.88

5.06

ואכן ,לאור הליווי הצמוד הנוכחות בשיעורים המקוונים
עמדה בסמסטר א' על ( 80-85%בהתאם לסניף).
עם הזמן התלמידים הלכו והתמקצעו ,והצורך בעזרה וסיוע הלך ופחת .מצידנו המשכנו לאתגר
ולדחוף לפיתוח מיומנויות חדשות בעולם הלמידה המקוונת בפרט והמיומנויות הדיגיטליות
בכלל .הרצאות אורח ,חלוקה לקבוצות ,שליחה של סרטונים והפנייה למשימות חיפוש ברשת
הפכו לדבר שבשגרה .בשאלון אמצע שערכנו בתום הסמסטר ראינו מגמה ניכרת של עלייה
בביטחון וביכולות ,ונוסף לשיעורים המקוונים באוניברסיטה בעם תלמידים רבים ציינו כי הם
הרוויחו עולם שלם שנפתח בפניהם .זו הייתה המטרה.

1
תל אביב

ירושלים

באר שבע

* דירוג מ 1-7
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חיפה

ארצי

תנווקמ הדימל

הזדמנויות חדשות

הזדמנויות חדשות

תנווקמ הדימל

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

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

אלה שיר
עובדת סוציאלית בתכנית יתד
התכנית הלאומית לצעירים וצעירות
במצבי סיכון
בת ים

יארא סולימאן
רכזת יחידת התנדבות רשותיתֿ
שפרעם

20
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ונלש תויופתושה

ונלש תויופתושה

השותפויות שלנו
בסמסטר זה היינו זקוקים לשותפים שלנו יותר מתמיד .לתמיכה בתלמידים,
לסובלנות וגמישות ,לקבלה בקהילות ,להתאמה לצרכים ולשטח ,לאמונה
בתכנית ,בסטודנטים ובתלמידים .אם שותפות נמדדת במבחן  -זה היה
המבחן הגדול ביותר ,ובזכות השותפים שלנו יכולנו לו.
על קצה המזלג:

משרד הרווחה והשירותים החברתיים
המיזם המשותף עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים קרם עור וגידים ,תהליך
העבודה התקדם והשתפר וניכר בחיבורים שונים הן עם אגפי המטה והן בשטח.
המשך המיזם איפשר לנו לשמור על יציבות בשנה מטלטלת זו ,ולהמשיך לפעול
לטובת תלמידי התכנית.

המיזם המשותף עם סל שיקום של משרד הבריאות המשיך
להיות סלע איתן ,יחד עם צוות מלוות ההשכלה מחברת
"נתן" ניתן מענה הוליסטי ללומדים ,אשר הוכיחו גמישות
ומסוגלות גם בשנה מאתגרת זו.

עובדים יחד

עובדים יחד

סל שיקום של משרד הבריאות

שירות התעסוקה
פיילוט חדש עם שירות התעסוקה באופקים קרם
נולד בשעת משבר .כיתת מנהל עסקים באופקים
הטמיעה עבודה על פיתוח מיומנויות וכישורים
בעולם עבודה משתנה ,ואנחנו זכינו לעבודה
צמודה עם אנשי השירות.

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

נשות המקצוע ברשויות המקומיות
היו השנה המשענת ,הכוח וההשראה  -של
הלומדים ושל צוות התכנית .ברגישות ,מקצועיות,
יצירתיות ויוזמה הן ליוו את התלמידים בתקופה
קשה זו ,והיו לנו הכתובת לכל בקשה ובכל מפגש.

ג׳וינט-תבת
ליוו אותנו בפיתוח תכנית להטמעת מיומנויות לעולם
העבודה בתוך התחומים הנלמדים בתכנית .בכישרון ,חיוך
והרבה מאוד ניסיון ומקצועיות בנינו יחד כלי עבודה שמשרת
אותנו השנה וימשיך שנים קדימה.
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איילת קורן
מלוות השכלה ,חברת נתן
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ונלש תויטנדוטסהו םיטנדוטסה

ונלש תויטנדוטסהו םיטנדוטסה

הסטודנטים והסטודנטיות שלנו
הסטודנטים והסטודנטיות שלנו ( 16בבן גוריון 15 ,בחיפה 15 ,בירושלים ו 17-בתל אביב) הגיעו
אלינו אחריי תהליך מיון ארוך ,אשר כלל מילוי שאלון ,ימי מיון קבוצתיים וראיון אישי .בתום
התהליך מצאנו עצמנו מוקפים בא.נשים מלאי מוטיבציה ,מסירות ודמיון אשר הצליחו ,למרות
הכל ,להמשיך את הקסם .בתחילת השנה עברו הסטודנטים והסטודנטיות חמישה שבועות של
הכנה ,אשר כללו תכנים ,כלים והעשרה לקראת הצפוי להם .הם נפגשו עם תלמידים ,רפרנטים
ומדריכי עבר ,למדו על שיעור באוניברסיטה בעם ,בנו את תחילת הסילבוס ויצרו היכרות ראשונית
עם התלמידים והתלמידות.
אחריי תחילת התכנית ,שבוע של מדריכ.ה כולל ישיבות צוות ,השתתפות פעילה בסדנה
האקדמית ,עבודה על מערך והעברת השיעור כמובן ,השנה במקומות שונים בארץ .סה"כ
ההשתתפות בתכנית עומדת על כ 8-10-שעות שבועיות בממוצע .האחריות והרצינות של
הסטודנטים והסטודנטיות שלנו אפשרה לנו לשלוח אותם עם חיוך גדול ומסיכה לפגוש את
החברה הישראלית ,גם בקורונה ,והם עשו זאת בענק.

הסדנה האקדמית שהסטודנטים -
מנחים עוברים בעצמם ,עוסקת
בסוגיות של צדק חברתי ,אחריות
אישית ואחריות המדינה ,תיאוריות
בחינוך מבוגרים ,מפגש דיאלוגי,
ומראה של פני החברה הישראלית.
הסדנה מהווה מקום מפגש ללמידה
קבוצתית ואישית ,ומחברת את
התכנית לעשייה חברתית רחבה.

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

״הסקרנות וההתלהבות שהתלמידים
מפגינים מרגשת אותי בכל פעם
מחדש .כבוד הוא לי לשתף אותם
בידע שלי ובתמורה אני זוכה ללמוד
על חוויותיהם וסיפור חייהם .הכרת
התודה שאני מקבלת מהתלמידים
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
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מצפון עד דרום

מצפון עד דרום

"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
המדהימה שלי מפתיעה אותי כל פעם מחדש.
אוניברסיטה בעם זו גם הזדמנות מופלאה לזכות
במפגש עם אנשים מיוחדים וחמים שלא הייתי
פוגשת בשום סיטואציה אחרת ,ושהרצון שלהם
להעשיר את הידע שלהם מזכיר לי כמה מזל
יש לי שזכיתי ללמוד וכמה זה לא מובן מאליו.
אין ספק שזו העשייה החינוכית הכי מעניינת
ומאתגרת שיצא לי לעשות בשנים האחרונות
ואני שמחה שבחרתי בה"

 ביבא לת תטיסרבינוא

 ביבא לת תטיסרבינוא

אוניברסיטת תל אביב

16

שנות פעילות

השנה אנו מלמדים (ממש בתוך) הערים:
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תעודת זהות אינפוגרפית

מנהל עסקים

משפטים
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פסיכולוגיה
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ת

ה • ראש העין
קוו
ת

ציו

מספר תלמידים בסניף
בתחילת השנה

תל אביב •
רמל
ה•
ראש
ון ל

מספר תלמידים בסניף
בסוף הסמסטר

אחוז
מסיימים

הר

326

ון •
ח ול
•
ת
ק
רחובו
רי
י
ה•
ת
או
ם•
נ
ו
תי
•פ
ב

צ
לי

310

95%
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מספר לומדים

25%
 245תלמידים חדשים  81תלמידים ממשיכים

סטודנטים וסטודנטיות בסניף
לתלמידי סניף תל-אביב מוצעת האפשרות להיבחן ולהמשיך את לימודיהם
במסלול לתואר ראשון באוניברסיטת אריאל בשומרון .בימים אלו יש אף בוגרת
של התכנית אשר נמצאת במסלול לדוקטורט.
אנו מאוד גאים.

4

5

4

4

מנהל עסקים

משפטים

פסיכולוגיה

רפואה
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ןוירוג ןב תטיסרבינוא

ןוירוג ןב תטיסרבינוא

אוניברסיטת בן גוריון

11

שנות פעילות

השנה אנו מלמדים (ממש בתוך) הערים:

מספר לומדים

265

מספר תלמידים בסניף
בתחילת השנה
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תעודת זהות אינפוגרפית

תעודת זהות אינפוגרפית

מנהל עסקים

פסיכולוגיה

72

131

רפואה

חלוקת התלמידים למגמות
62

40%

60%
 158תלמידים חדשים

סטודנטים וסטודנטיות בסניף

4
מנהל עסקים

8

4

פסיכולוגיה

 107תלמידים ממשיכים

השנה בסניף בן גוריון התחלנו תכנית פיילוט חדשה עם שירות התעסוקה.
בימים בהם ישנם דורשי עבודה רבים ,הקמנו כיתת מנהל עסקים באופקים,
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
זמן ,תעדוף משימות ,מסוגלות ושיווק עצמי ,כלים בדיגיטציה ועוד .כמו כן
התלמידים נחשפים לתכנים ייחודים של שירות התעסוקה .אנו גאים בשיתוף
הפעולה הזה ,המותאם לצרכי המשבר ,ומחכים לצעוד איתו קדימה.

רפואה

28
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 תירבעה הטיסרבינואה

 תירבעה הטיסרבינואה

האוניברסיטה העברית

השנה אנו מלמדים (ממש בתוך) הערים:

מספר לומדים

רח

219

מספר תלמידים בסניף
בסוף הסמסטר

מספר תלמידים בסניף
בתחילת השנה

בי העיר ירוש

89%

לים
•מ

שנות פעילות

על

הא
דו

ים
מ

194

8

אחוז
מסיימים

43%

תעודת זהות אינפוגרפית

תעודת זהות אינפוגרפית

מנהל עסקים

משפטים

56

59

פסיכולוגיה

חלוקת התלמידים למגמות
104

57%
 124תלמידים ממשיכים

 95תלמידים חדשים

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

סטודנטים וסטודנטיות בסניף

4

4

7

מנהל עסקים

משפטים

פסיכולוגיה

30

השנה פתחנו קבוצת נשים ברמת אשכול ,אשר רבות מהן מגיעות מהמגזר
החרדי ,והן לומדות מבוא לפסיכולוגיה עם המדריכה אדוה .בתחילת השנה
רבות חששו והסתייגו מהמודל המשלב למידה מקוונת ,אך לאחר עבודה
מאומצת של אדוה וכן של תומכי הלמידה שהקצנו ללמידה מרחוק ,הרבה
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.

31

 הפיח תטיסרבינוא

 הפיח תטיסרבינוא

אוניברסיטת חיפה

7

שנות פעילות

השנה אנו מלמדים (ממש בתוך) הערים:

206

216

33%

תעודת זהות אינפוגרפית

תעודת זהות אינפוגרפית

משפטים

פסיכולוגיה

96

56

רפואה

חלוקת התלמידים למגמות
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95%
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מספר לומדים

64

67%
 144תלמידים ממשיכים

 72תלמידים חדשים

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
משמעותית באותה התכנית הן בצוות המדריכים והן בכיתות התלמידים.
בצוות המדריכים ישנם שמונה מדריכים (מתוך  )15מהחברה הערבית ,בכיתות
שלנו ישנן  5כיתות בחברה היהודית 4 ,בחברה הערבית ו 5-כיתות מעורבות.

סטודנטים וסטודנטיות בסניף

7
משפטים

4

4

פסיכולוגיה

רפואה

32

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

 תודות

תודות
אנו רוצים להודות מעומק הלב:

בזמן
כתיבת שורות אלו רוחות
של התחדשות מנשבות באוויר,
החיסונים כבר כאן ואנו תקווה שנוכל לחזור
לאוניברסיטאות במהרה .בינתיים ,אנו ממשיכים בכל
הכוח ליצור את התכנית ,על כל מרכיביה (כמעט) ,גם בתנאים
בלתי אפשריים .תודתנו שלוחה בראש ובראשונה לתלמידים
ולתלמידות שלא ויתרו ,והחליטו להמשיך בתהליך הלמידה בחיים גם
עכשיו ,דווקא עכשיו .למדריכים והמדריכות המסורים שלנו שמוצאים
את עצמם בכל שבוע במציאות אחרת ,לצוות שלא מפסיק להפגין
יצירתיות ונחישות ,גמישות ורגישות למצב ,לוועדה המייעצת המלווה את
התכנית בחוכמתה וניסיונה ולכל השותפים והשותפות העוסקים במלאכה.

לשותפינו באוניברסיטאות אשר הוכיחו השנה
מעל הכל את החיבור של התכנית לאקדמיה .על אף
הקשיים הכלכליים התפעוליים בשנה זו ,לא רק שלא
הרימו ידיים ,גם דחפו קדימה כל העת.
לשותפינו בבנק דיסקונט אשר סייעו לנו בתרומה
משמעותית להחזיק את התכנית בשעת משבר ,וכן
חלקו איתנו בהרצאה מרתקת של מר ניר בלקירש,
מנהל סניף רחובות ,את "מאחורי הקלעים של הבנק".
ורבים אחרים ,ובהם הות"ת ,קרן היסוד ,אדמה,
הרבורווסט ועוד  -שעומדים מאחורינו ומאפשרים
לקסם לקרות ,לכל אחד ואחת תפקיד משמעותי
המאפשר לתכנית להמשיך ולהפיץ ידע ומסוגלות.
אנו נרגשים להמשיך לצעוד אתכם בדרך.

"בשבילי זה עולם ומלואו .זה פיצוי על שנים שלא השקעתי
מאמצים להתקדם הלאה לכיוון לימודים באוניברסיטה.
ויש לי יכולות .סבלתי אז מרגשי נחיתות וכתוצאה מזה
גם מכישלון .עכשיו ניתנה לי הזדמנות ללמוד וכתוצאה
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

34

35

ממשיכים קדימה

ממשיכים קדימה

לשותפינו בקרן מתנאל ,אשר ללא תמיכתם לא היינו
יכולים להוציא את התכנית לפועל ,והם שותפים בלב
ליבה של התכנית ,גורמים לה לקרות ,בחזון וביום יום.
האמון שקיבלנו מכם השנה מאפשר לנו לנוע קדימה.
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