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  ם,יקרי ושותפים חברים

 

י  סיכום דוח ",בעם טהאוניברסי" התכנית של ג"תשע שנת סיכום דוח את לכם להגיש מתרגשת אנ

ן השנה  בתכנית ואמונה שליחות תחושת מתוך אפריל בחודש לתכנית הצטרפתי .שלי הראשו

 הכוח ממוקדי אחד לבין מוחלשות אוכלוסיות שבין המפגש בנקודת – ובמיוחד ,ובמטרותיה

 של השינוי סוכני וישיה ,המנחים-הסטודנטים לבין – כן על ויתר ,האקדמיה – בחברה המשפיעים

 בעודם גווניה שלל על הישראלית החברה פני את להכיר זוכים ואינם ,המחר של בישראל החברה

  .באוניברסיטה

 תל באוניברסיטת "בעם אוניברסיטה" התכנית של השמינית הפעילות שנת היתה שהסתיימה השנה

 תכניתה על שעברו רבות והתפתחויות שינויים של שנה .גוריון-בן באוניברסיטת והשלישית אביב

ן .כולה  ,רחבה ציבורית והכרה להערכה זכה ,קול עדי ר"ד כ"חה שהקימה הדופן יוצא חלום-החזו

 ,רחבה גאוגרפית בפריסה הפועלת ארצי בהיקף לתכנית מקומית חברתית מיוזמה הופך אלה ובימים

 .הארץ רחבי בכל מוחלשות לאוכלוסיות בתכנית הניתן הערך של וחיזוק הנגשה מאפשרת ובכך

 של ותקצוב לתכנון הוועדה ידי-על להכרה "בעם אוניברסיטה" התכנית זכתה האחרונים ודשיםחב

 התכנית להרחבת לעידוד זוכה והיא וייחודית חשובה חברתית מעורבות כתכנית הגבוהה ההשכלה

 .הפעילות להרחבת התכנית עבור חוזרת-בלתי הזדמנות המהוו וז תמיכה .נוספות לאוניברסיטאות

 בשנת כבר בירושלים העברית באוניברסיטה התכנית פתיחת על שוקדים אנו ,אלה מיםבי – ואכן

 .חיפה לאוניברסיטת הפעילות הרחבת את לתכנן ומתחילים ,ההקרוב לימודיםה

 משמעותי שינוי לחולל צפויה ,רחבה ארצית בפריסה ,נוספות לאוניברסיטאות התכנית הרחבת

 הן ,בה המשתתפים המנחים-סטודנטיםה מאות ושל בתכנית נוספים תלמידים אלפי של בחייהם

 לחזק צפויה היא – ועוד זאת .והכלכלי החברתי בהיבט המאקרו השפעת ברמת והן האישית ברמה

 במחקר דבר-לשם רק לא ולהפכה ,בישראל האקדמיה של המוספים הערכים את ניכרת בצורה

 .יותר ודמוקרטית שוויונית ,בריאה חברה יצירת של היסוד לאבן גם אלא ,והוראה

 השלישית שנתם את השלימו תלמידים 320-ו ,תלמידים 1330-כ תכניתב לימודיהם את סיימו השנה

 בקורסי השתתפו תלמידים 200-מ למעלה ,הקבועות הלימודים לתכניות מעבר .ללימודים והאחרונה

 קיימתמת אלה בימים .האחרונה בשנתם התכנית למשתתפי נפתחו העצמה קבוצות וארבע הקיץ

 באוניברסיטת הן אקדמיים לימודים שמתחילים התכנית לתלמידי אקדמיים ללימודים המכינה

  .יפו אביב תל האקדמית המכללה – התכנית לבוגרי חדשה אקדמית שותפה עם והן אריאל

י  ,מתקיימת היתה לא התכנית שבלעדיהם - לתורמים ,כניתבת השותפים לכל להודות רוצה אנ

ן-בן ואוניברסיטת אביב תל לאוניברסיטת ,יםהסוציאלי לעובדים  של הדופן יוצא ולצוות ,גוריו

 .מתרחש היה לא הזה הקסם מכל דבר שבלעדיו ,התכנית

 ,מציאות הופך היה לא החזון שבלעדיה ,ולוחמת חולמת אישה ,לעדי להודות רוצה אני – ולבסוף

 .בכנסת חזונה את להגשים תמשיך כי לה ולאחל ,והתמיכה האמון על לה להודות

  ה,טוב שנה        

ן רותם  ידלי
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 בעם" "אוניברסיטה התכנית על

 

 

בין מוקד כוח וידע ציבורי  -מייצרת חיבור חדשני בין 'האוניברסיטה' לבין 'העם'  "אוניברסיטה בעם" התכנית

יטה פותחת לבין אוכלוסיות שאינן יכולות להגיע למוקד ידע זה בדרך המקובלת. במסגרת התכנית, האוניברס

 את שעריה בפני אוכלוסיות מוחלשות ומאפשרת להן לרכוש השכלה חיונית ומעשית בסביבה אקדמית. 

ידי רשויות הרווחה, ולומדים בקורסי מבוא -נוער, מופנים ללימודים על-, מבוגרים ובניבתכנית תלמידיםה

ידי סטודנטים -המועברים עלמיוחדים המותאמים עבורם בתחומי המשפט, הרפואה, הכלכלה והפסיכולוגיה, 

מן המניין לתואר ראשון. משתתפי התכנית מגיעים מרקע סוציו אקונומי קשה, לאחר שנפלטו ממסגרות 

  ם.ידע משמעותיי-ת והם סובלים מפעריחינוכיות קודמו

את קורסי המבוא, עוברים במקביל קורס אקדמי שנתי שמטרתו להכשירם ולהכינם  המנחים-הסטודנטים

ידי -מלווים על המנחים-הוראה, ואשר עוסק בבחינה, גיבוש וחיזוק מחויבות חברתית. הסטודנטיםלעבודת ה

ידי נציגי גורמי הרווחה האחראים להפניית התלמידים. על ההשתתפות בקורס, כמו גם על -צוות פדגוגי ועל

ה סמהתפילנקודות זכות אקדמיות, וזאת כחלק  המנחים-הסטודנטים מקבליםעבודת ההוראה המעשית, 

הגורסת כי ההשכלה האקדמית צריכה לעודד, ליזום ולקדם מעורבות חברתית של סטודנטים, לצד 

 דמוקרטיזציה והנגשה של הידע האקדמי. 

לגשר על פערים חברתיים ולאפשר השוואת הזדמנויות באמצעות צמצום  "אוניברסיטה בעם" מטרת התכנית

י בסיסי למשתתפי התכנית במטרה לאפשר להם התמודדות ידי הענקת ידע מעש-פערי ידע והשכלה, זאת על

טובה יותר בחיי היומיום, וכאמצעי להגדלת מרחב ואפשרויות הפעולה שלהם. חשוב מכך, התכנית פועלת 

, לפתח את סקרנותם, להשיב להם את חדוות הלימוד שאבדה, תלמידיםלהעצים את היכולות האישיות של ה

המשיך ללמוד ולהתפתח, ולהפוך לאזרחים משמעותיים הלוקחים אחריות ולהעניק להם את הרצון והכלים ל

הלימודים בתכנית מהווים . על חייהם ופועלים מתוך מודעות וחשיבה למענם, למען משפחתם ולמען סביבתם

 -לבין חוויית הלימודים האוניברסיטאית, לסטודנטים ולאנשי הסגל  תלמידיםנקודת מפגש משמעותית בין ה

שיח בין שכבות אוכלוסייה אשר לרוב אינן נפגשות -ובכך מייצרים דו -יסוקם ותפיסות עולמם על תחומי ע

ומחויבותם החברתית של ותורם להשכלתם, הכשרתם  תלמידיםבישראל. מפגש זה מעצים ומעשיר את ה

 .המנחים-הסטודנטים

ל משאביה האנושיים מאפשר שימוש ומינוף חברתי של הידע הצבור באקדמיה, ש מודל הפעולה של התכנית

כיתות לימוד, וזאת בשעות הערב, כאשר  –הסטודנטים והסגל, ושל התשתית הפיזית של המוסדות  -האדירים 

 תלמידיםמנת להבטיח הסרת חסמים בהגעתם של ה-הפעילות האקדמית 'הסטנדרטית' מגיעה לסיומה. על

געתם מקבלים כריך ושתייה. ייחודו של לתכנית, הם מגיעים לאוניברסיטה באמצעות הסעות מאורגנות, ועם ה

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.
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 תקציר-  2112-2113 - תשע"ג הלימודים שנת
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פעילות השמינית באוניברסיטת תל אביב והשלישית השנה  היתהתשע"ג שנת הלימודים האקדמית 

 532-תל אביב ו אוניברסיטתתלמידים ב 1005תלמידים:  1531. שנה זו נפתחה עם גוריון-בןבאוניברסיטת 

פי התכנית משתתמ 63%. קבוצות לימוד 13-במנחים -סטודנטים 52, ועם גוריון-בן באוניברסיטתתלמידים 

תיאור מפורט של תהליך גיוס התלמידים, הרקע הסוציאלי שלהם וניתוח  .בני נוער 31%-ומבוגרים  בשנה זו היו

  .השל דוח ז 1בפרק סטטיסטי של מאפייני הלומדים מופיע 

בקורסי מבוא השייכים לאחת מארבע המגמות  משתתפיםתלמידי התכנית  - המודל החינוכי ותוכניות הלימוד

ית: משפטים, רפואה, מנהל עסקים ופסיכולוגיה. תוכניות הלימוד בנויות באופן ששם דגש על הצד המעשי בתכנ

חשוב לציין  ,של הנושאים הנלמדים, במטרה לצייד את הלומדים בידע מעשי ושימושי מהתחום הנלמד. עם זאת

, ושואפת להעניק ללומדים דיםתלמיכי מלבד ידע וכלים לימודיים, התכנית פועלת לשיפור דימויים העצמי של ה

את עצמם ותפיסת החברה  תלמידיםתחושת מסוגלות ועוצמה אישית וחברתית. באמצעות השינוי בתפיסת ה

ליצור שינוי משמעותי בחייהם האישיים והמקצועיים ולהפוך  תלמידיםאותם, מבקשת התכנית להניע את ה

ורט של המודל החינוכי ותוכניות הלימוד מופיע אותם לשותפים מלאים ופעילים בחברה הישראלית. תיאור מפ

  ה.של דוח ז 2בפרק 



7 

 

-סטודנטים 4, משתי האוניברסיטאות מנחים-סטודנטים 52 השתתפו בתכניתבשנה זו  - המנחיםסטודנטים ה

את  העבירואת מערכי השיעור,  בנואת תכנית הלימודים,  גיבשונחים לכל קבוצת לימוד. ארבעת המנחים מ

כל סטודנט בנפרד מול  ביצעבקשר אישי וישיר עם התלמידים. את עבודת ההנחיה  ונמצאועל השיעורים בפו

ומידע נוסף אודות  המנחים-. תיאור של תהליך הגיוס וההכשרה של הסטודנטיםתלמידים 25קבוצה של 

 . של דוח זה 3בפרק התהליך החינוכי מופיעים 

מדי שנה מעקב פנימי וחיצוני אחר נתוני  נערךתה, כדי להעריך את השפעת התכנית והצלח - מדידה והערכה

. בסיום שנת , וההשפעה של הלימודים על חייהםהםדים, רמת שביעות הרצון שלהנוכחות וההתמדה של הלומ

בנוסף, מכלל המתחילים.  81% -תלמידים  1330על תי האוניברסיטאות מד מספר הלומדים בשהלימודים ע

ים ניתן לראות כי רמת שביעות הרצון גבוהה במיוחד ועומדת על ממוצע בסיכום שאלוני ההערכה של התלמיד

. תיאור מפורט של תהליכי ההערכה בתכנית, כמו גם נתוני ההתמדה והנוכחות מופיעים 1-1בסולם של  6.4

  .של דוח זה 4בפרק 

אחראי   -יוחדות מנהלי הסניפים, רכזי מגמות הלימוד, רכז האדמינסטרציה ורכזי התכניות המ – צוות התכנית

בשתי  אנשים 16-מונה כ . הצוותולנהל את הפעילות השוטפתהמנחים -וות את עבודת הסטודנטיםלל

לחברת כנסת מטעם מפלגת "יש  2013ינואר חודש נבחרה ב ,ד"ר עדי קול ,מייסדת התכנית האוניברסיטאות.

ביכולתיה להוביל לעשייה  עתיד". הבחירה בעדי לוותה בתמיכה רחבה מצד משתתפי התכנית, המאמינים

משמעותית. צוות התכנית מקווה כי הפיכתה של עדי לאישיות ציבורית תסייע לקידום התכנית וקבלת הכרה 

השנים האחרונות  4-"ד רותם ידלין. רותם שימשה באת שרביט ההובלה נטלה עו ותמיכה ציבורית רחבה.

ות לאומיות רחבות היקף. רותם הטמעה של תוכנילמזכיר הממשלה, והתמחתה בקידום, ניהול ו בכירה כיועצת

מיוזמה חברתית מקומית לתכנית בהיקף ארצי במטרה להפוך אותה  ,תכניתעל עצמה את הובלת ה לקחה

הפועלת בפריסה גאוגרפית רחבה, ובכך תאפשר הנגשה וחיזוק של הערך הניתן בתכנית לאוכלוסיות מוחלשות 

ידי ות"ת )הוועדה לתכנון ותקצוב של -כתה התכנית להכרה עלבשנה האחרונה ז. ואכן, בכל רחבי הארץ

ההשכלה הגבוהה( כתכנית מעורבות חברתית 

חשובה וייחודית, והיא זוכה לעידוד ותמיכה 

להרחבת התכנית לאוניברסיטאות נוספות. 

בימים אלה זכתה התכנית ב"קול קורא" של 

ות"ת המזכה את התכנית בתקציב ממשלתי 

ה. המדובר בהכרה לשנת הלימודים הבא

לחשיבותה של התכנית מהרגולטור של 

ההשכלה הגבוהה, לראשונה מאז הקמתה. 

תקציב ממשלתי זה, יחד עם הרחבת בסיס 

התורמים לתכנית, איפשרו לנו לחבור 

-לאוניברסיטה העברית ולעירית ירושלים, על

מנת לפתוח את התכנית באוניברסיטה 

 תשע"ג. התכנית לשנתצוות מצ"ב תרשים שלישית. 
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 תכניתה משתתפי :1 פרק

 

  תלמידיםה אוכלוסיית על ורקע סטיסטיים נתונים ,מאפיינים

 ,הישראלית החברה בשולי מאוכלוסיות מגיעים , מבוגרים ובני נוער,"בעם אוניברסיטה" התכנית משתתפי

 העומדים יםוהמכשול הבעיות .חייהם מציאות את לשרוד מנת על להיאבקאשר המשותף לכולן הינו הצורך 

ה, והשכל בחינוך מחסור ,ארעית תעסוקה או אבטלה, קשה כלכלית מצוקה כוללים תלמידי התכנית בפני

 אלה תנאים .וניכור בדידות ,יציבות יחסים מערכות היעדר ,נפשי לחץ, למידה ולקויות פיזיות לקויות

 .החברה בשולי אותם ומותירים ותפקודם תחושתם על משפיעים

 לעמוד מתקשים הם כי דיווחו תלמידיםה מרביתמספר מאפיינים אישיותיים דומים.  תתכנילמשתתפי ה

 הם כי עלה מדיווחיהם. יחסים במערכות או האישיים בחייהם בפעילויות ולהתמיד היומיומיות במחויבויות

 שותלע ביכולתם אמונה חוסר ובעיקר חברתי ניכור, בדידות, למרירות מובילה בחייהם היציבות חוסר חשים

 עצמי כי רב התלמידים סובלים מדימוי ,עוד עלה .והמצוקה העוני ממעגל אותם יוציא אשר משמעותי שינוי

, בנוסףמתסכול ולחצים נפשיים ורגשיים.  -מסוגלות אישית, וכתוצאה מכך  וחוסר אשם מתחושת ונמוך, ירוד

 בתפקודם הפוגעים, בסיסיים חיים כישורי מהעדר לרוב סובלים משתתפיה ,התכנית צוות התרשמות פי-על

 .היומיומי

אלא בסעד  ,מרבית התכניות הקיימות במדינת ישראל לטיפול באוכלוסיות אלו אינן עוסקות בחינוך והשכלה

ובכך מנציחות את הפערים החברתיים. התכנית "אוניברסיטה בעם" מבקשת להקנות לאוכלוסיות  ,ורווחה

 כי דיווחו תלמידיםמה גדול אחוז כאמצעי למוביליות חברתית. אך גם להדגיש את חשיבות החינוך ,אלו ידע

 מרביתם. וכתוב קרוא יודעים אינם אף תלמידיםמה חלק. ביותר צעיר בגיל החינוך ממערכות נפלטו הם

לצד  ,רב תסכול חשים הםכך  בשל וכי ,וכישלונות אכזבות רצופותעבר ב שלהם הלימודים חוויות כי מדווחים

דרך התכנים המקצועיים הנלמדים, מעודדת התכנית הזדמנות להשלים את הפער שנפער. תחושה של אובדן ה

 את אותם התלמידים להשלים לימודיהם ולהשתלב חזרה בחברה.

"אוניברסיטה בעם" מתחלקים  תכניתמשתתפי ה :גיל

מתלמידי  66%-כ , המהוויםמבוגרים – לשתי קבוצות גיל

 מבוגרים 316-ו תל אביבאוניברסיטת ב 138) התכנית

 31%-כ , המהווים ובני נוער; גוריון(-אוניברסיטת בןב

בני  216-תל אביב ואוניברסיטת ב 261) ממשתתפי התכנית

הגיל הממוצע בתכנית הוא  (.גוריון-אוניברסיטת בןב נוער

37.8. 
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 בשנת. נשים של יותר בהר בהשתתפות מאופיינת התכנית :מגדר

 בממוצע. 66%נו הי נשים של ןהשתתפות אחוזהנוכחית ם הלימודי

 

 

 

 

 

 השכלה חסרי הינם התכנית משתתפי לכל השכלה:

 שנות 12 מוסיי לא (46%ם )מה גבוה ואחוז גבוהה

שנות  8-ממשתתפי התכנית סיימו פחות מ 10% .לימוד

לימוד, אך  שנות 12סיימו  תלמידיםהמ 54%-ו לימוד

  רובם ללא תעודת בגרות.

 

אינם  תכניתהמרבית משתתפי תעסוקה: 

תי האוניברסיטאות בש .מועסקים באופן סדיר

ואילו  אינם עובדים כלל תלמידיםמה 30%מעל 

השאר מועסקים בעבודות כגון משק בית )ניקיון 

ם בילדים או קשישים(, עבודות כפיי וטיפול

)בנייה, מפעלים, נגרות וכדומה(, עבודות 

 משרדיות ומכירות.

 

 

 "יטה בעםאוניברסתכנית "שנות לימוד ב

בפני משתתפי "אוניברסיטה בעם" עומדת 

האפשרות להמשיך ללימודים לשנה נוספת 

אחוז התלמידים במגמת לימוד אחרת. 

 18%הממשיכים לשנה שנייה בתכנית עומד על 

ואחוז התלמידים הממשיכים לשנה שלישית 

בחישוב ממוצע ניתן לראות כי . 16%עומד על 

רים הינם מסך כל תלמידי התכנית המבוג 23%

 הינם תלמידי שנה ראשונה בתכנית.  43.5% -הינם תלמידי שנה שנייה ו 21.5%תלמידי שנה שלישית, 
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 פיזור גיאוגרפי:

הערים כל משתתפי התכנית באוניברסיטת תל אביב מגיעים מ

. הם בדרום ועד רחובות בצפון מכפר סבא ,גוש דןבהגדולות 

במרחק נסיעה מגיעים בהסעות מאורגנות ומרביתם נמצאים 

 תלמידיםמספר מצומצם של ות מהאוניברסיטה. דק 45של עד 

ממקומות רחוקים , חלקם מגיעים ללימודים באופן עצמאי

 .יותר

מגיעים מהעיר באר  גוריון-בןבאוניברסיטת  תכניתמשתתפי ה

בהסעות  המגיעים לאוניברסיט תלמידיםשבע והסביבה. ה

במושבי אר שבע, ב מאורגנות העוברות בנקודות שונות בעיר

 אופקים, בנתיבות, שדרות, המועצה האזורית בני שמעון

  . ודימונה

, המחולקים על פי תכניתרשימת מפורטת של כל תלמידי ה

קבוצות ומקצועות הלימוד, הכוללת שמות, גילאים, כתובות, 

 לדוח. 'אנספח כ , מצורפתומספר שנות לימוד מצב משפחתי

 

 וגיוס וחההרו רשויות עם הפעולה שיתוף

 תלמידיםה

 סוציאליים עובדים עם בקשר מצויים התכנית משתתפיכלל 

משתתפי התכנית מגיעים ממשפחות "רב בעייתיות" המטופלות באופן . החברתיים לשירותים מהמחלקות

הרווחה. הגדרת המשפחות כ"רב בעיתיות" נובעת  גורמיידי -לעיתים אף לאורך דורות רבים, על אינטנסיבי,

 ריבוי הבעיות ומורכבותן אלא גם מהקשר בניהן, כאשר לרוב בעיה אחת גוררת את משנותיה.לא רק מ

הרווחה  גופי עם פורה פעולה ושיתוף צמוד קשר ידי-על מתאפשרת "בעם "אוניברסיטה התכנית פעילות

 תקופת במהלך המנחים-הסטודנטים ואת אותם ומלווים בתכנית ללימודים מטופליהם את והחינוך המפנים

ם לעובדי התכנית בין מגשר גורםר המהווה הקש איש גוף רווחה שמטופליו משתתפים בתכנית ממנה .הלימוד

של  הראשונית בהכשרתם כאחד, יסייע המנחים-והסטודנטים התלמידים את . איש הקשר ילווההסוציאליים

נדרש  איש הקשר .תהשנתי הפעילות של מעשי בליווי וכן התלמידים קבוצת עם לעבודה המנחים-הסטודנטים

 ודיווח הנלמד החומר על דיווח, שבועי נוכחות דיווח ומקבל המנחים-הסטודנטים נציג עם מתמיד לקיים קשר

העובדים  לטיפול המיוחדים המקרים ואת הנוכחות דוחות את מעביר הקשר איש. מיוחדות בעיות על

עבור כל  ₪ 200תלמידים בתכנית, משלם בנוסף, כל גוף רווחה שמטופליו . תלמיד בכל המטפליםהסוציאליים 

 משתתף משלם כדמי רצינות ומחויבות.שה ₪ 200-מטופל, זאת בנוסף ל
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מורכב מפגישות אישיות של נעשה בשיתוף פעולה מלא עם גופי הרווחה. התהליך  תהליך גיוס התלמידים

ציאליים והליך מיון וקבלה הנהלת התכנית עם כל גוף רווחה, גיוס תלמידים פוטנציאלים על ידי העובדים הסו

רשימת של המועמדים. גוף הרווחה המפנה הוא האמון על הפצת התכנית בקרב מטופלי הרווחה וגיבוש 

פי קריטריונים -הפניית המועמדים לתכנית נעשית על. טרם תחילת שנת הפעילות התלמידים הראשונית

 הכולל וקבלה מיון הליך עוברים מדיםהמועאקונומי, הדרה חברתית ומצוקה קשה. -ברורים של מצב סוציו

 במסגרת להשתלב נכונותםו םתמחויבו את לבחון שמטרתו קצר אישי ראיוןו ,מפגש חשיפה והסבר על התכנית

 ומחויבות רצינות דורשת היא אך ,קודמים כישורים או בהשכלה מותנית אינה לתכנית הקבלה .לימודית

מועמדים שעברו את ראיון הקבלה מתבקשים לשלם . תקדםולה ללמוד ורצון גבוהה מוטיבציה ,זמן לאורך

 ,וכן להתחייב להתמיד בתכנית. במעמד התשלום מצוין₪  200תשלום חד פעמי, המכונה "דמי רצינות", על סך 

יחסיר יותר מארבעה מפגשים יתבקש לעזוב את התכנית. משתתף אשר יעמוד בכל דרישות  המשתתף כי אם

 במסגרתה עד שלוש שנים.  התכנית יוכל להמשיך וללמוד

לנציגים מגופי הרווחה השונים. מטרת  המנחים צוות בין הכרות פגישת נערכות ההכשרה חודש מהלךנוסף, בב

 ולסייע התלמידים קבוצת של םהייחודיי המאפיינים את המנחים-הסטודנטים בפני מפגש זה היתה להציג

  .הקבוצה של וליכולות העניין לתחומי תתאים אשר לימודים תכנית בגיבוש להם

לאורך השנה  המנחים, בכך שהם מסייעים-מהווים גורם תומך גם לסטודנטיםעובדים הסוציאליים ה

 התכנית, של היעד אוכלוסיית עם מוקדמת הכרות או טיפולי רקעשאינם בעלי  המנחים,-לסטודנטים

בשיעורים. לעיתים ם ימשתתפאף . העובדים הסוציאליים תלמידיםוצרכים העולים מהבהתמודדות עם בעיות 

לראות את  לעובדים הסוציאליים מאפשרתוגם  תלמידיםלמוטיבציה והרצינות של ה תורמתהשתתפותם 

. בנוסף, העובדים ת שונה מהמסגרת הטיפולית המתייגתמטופליהם באור אחר, חיובי יותר, ובמסגר

אמת תכני הלימוד ליכולות והצרכים מנחים ובעיקר על התה-סטודנטיםמשוב על עבודת ה נותניםהסוציאליים 

 . תלמידיםשל ה

 להצלחת ומחויבים מתגייסיםסוציאליים ה והעובדים הרווחה רמישגו ככל כי ,מראה ניסיון השנים הקודמות

שיתוף פעולה צמוד ואינטנסיבי  ישנו במקרים בהם. ממנה ונתרמים לתכנית נרתמים התלמידים כך ,תכניתה

וההשפעה החיובית של התלמידים כנית, עלו שביעות הרצון, הנוכחות וההתמדה בין גורמי הרווחה וצוות הת

 . שלהם של הלימודים באה לידי ביטוי גם בשאר תחומי החיים

השנה, התווספו לתכנית מספר גופי רווחה חדשים: בשתי האוניברסיטאות קלטנו לראשונה מטופלים נציין, כי 

סיימו  תלמידיםמה 33%ובר היה בהצלחה משמעותית, כאשר מד של משרד הבריאות הסובלים מנכות נפשית.

ובכוונתנו להרחיב את שיתוף  ,את התכנית בהצלחה, וגורמי הטיפול במשרד הבריאות הביעו שביעות רצון רבה

התווספו לתכנית מעגל החיים והתעסוקה והיחידה  גוריון-באוניברסיטת בן הפעולה האמור בשנה הבאה.

תל אביב אוניברסיטת לאגף הרווחה של העיר באר שבע וגופי נוער מהעיר דימונה. בלטיפול בנערה, השייכים 

שני בתי ספר ייחודיים לנערים במצוקה: בית חם ברחובות, מהמ ,התווספו לתכנית מטופלי רווחה מהעיר לוד

  .נוספות יחידות קידום נוערמואנקורי בפתח תקווה וברנקו וייס בבת ים 

 . לדוחנספח ב' שתתפים בתכנית מצורפת כאשר מרשימת גופי הרווחה 
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  בתכנית הלימוד בוצותק

 

  מבוגרים קבוצות

איש  1,114קבוצות מבוגרים, אשר בהם השתתפו  3 בתכנית "אוניברסיטה בעם"בשנת הלימודים תשע"ג פעלו 

רסיטת תל קבוצות המבוגרים באוניב 6(. גוריון-באוניברסיטת בןמבוגרים  316-ותל אביב אוניברסיטת ב 138)

יפו, בת ים, חולון, לוד, רמלה, ראשון לציון,  -מהערים: תל אביב רווחהה שירותי מטופליאביב מורכבות מ

גוריון מורכבות -קבוצות המבוגרים מאוניברסיטת בן 3 .רחובות, רמת גן, פתח תקווה, הרצליה, ורמת השרון

 .בני שמעון , דימונה ומועצה אזוריתשבע באר מהעיר רווחהה שירותי טופליממ

, כלכליות, מצוקות מגוון בשל רבות שנים במשך הרווחה שירותי ידי-על המטופלים מבוגריםהמדובר, ככלל, ב

אשר הופנו על ידי שירותי הרווחה  סעד מטופלי אלה משתתפים ותבקבוצ. ואחרות נפשיות, חברתיות

 משוחררים אסיריםאסר, מבוגרים שנמצאים בתקופת המבחן שלהם בשירות מבחן כחלף מ ,העירוניים

, וכן מטופלים נפגעי נפש והימורים אלכוהול, לסמים בהתמכרויות לטיפול מהיחידה לשעבר מכורים, בשיקום

  אגף שיקום של משרד הבריאות.ידי -עלשהופנו 

 

מתנדבים אנשי מקצוע מקיבוץ בארי  גוריון פועלת בשיתוף קיבוץ בארי:-רסיטת בןקבוצת המבוגרים באוניב

בהתאמה לתחום הלימודים ולאופי  גוריון-במהלך שנת הלימודים באוניברסיטת בןסדנאות מקצועיות  בירלהע

עוסקים הקבוצה. המטרה העיקרית של קיום הסדנאות היא מפגש של התלמידים עם "אנשי השטח" ה

לשתף פסיכולוגיה, ויכולים סקים ורפואה, מנהל העבמלאכה היומיומית בתחומי 

 הרב שצברו לאורך שנות עבודתם.  מניסיונם ומהידע

 

 

  הנוער קבוצות

בני ובנות נוער בסיכון נוער. המדובר בקבוצות  4בשנת הלימודים תשע"ג פעלו בתכנית "אוניברסיטה בעם" 

בתים בתי ספר לנוער מנותק, , , שהופנו לתכנית על ידי גופי קידום נוער, שירות המבחן לנוער15-18בגילאי 

ממשפחות הסובלות ממצוקה  לם מוגדרים כנוער בסיכון, המגיעהתלמידים כוופנימיות.  חמים לנערות בסיכון

 וחלקם( אלטרנטיבית מסגרת או ספר בית כמו רגילה מסגרת) כלשהי במסגרת נמצאים כלכלית קשה. חלקם

 םניצבי מתבגרים בגילאים קריטיים ומעצבי אישיות .לו שהוצעו המסגרות מכל שנשר, מנותק לנוער נחשבים

 של דחייה שדורש במה עניין חוסר, ומשמעות אתגר חוסר, שעמום, בדידות, ניכור כמו קיומיות בעיות בפני

 בהתפתחות מכשולים יש כאשר. והנאות ריגושים אחר מתמיד דחף, מיידי באופן להשגה ניתן ואינו סיפוקים

, זהותם של מדי מוקדמת הכרעהל לברוח ינסו או, ודיכאון ריקנות, פיזור, בלבול לחוש עלולים הם, הזהות

 לניסיונות אף ולעיתים לעבריינות, נשירה, בסמים שימוש אל להגיע עלולים הם. שלילית זהות אל לרוב

 הם שבה הטרוגנית חברתית לסביבה הנערים נחשפים ,"בעם אוניברסיטה" התכנית במסגרת התאבדות.

 מגיעה ,הנוער. התנהגות דרכי של האישי גרבמא בשילובם בהמשך המסייעים, אישיים בין כישורים לומדים
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 על ללמוד להם המאפשר דבר, התכנית במסגרת לזה זה ףנחש, שונה חברתית ומסביבה שונה משפחתי מרקע

 היחסים מערכות דרך. האחרים של שונות תפישות ועל שונות אישיות בין בסיטואציות התמודדותם על, עצמם

 .יותר ומגוונות רחבות אישיות ובין תיותחבר מיומנויות לפתח יכול הנער השונות

בני נוער  216-ו תל אביבאוניברסיטת ב 261) בני נוער 483בקבוצות הנוער השתתפו בשנת הלימודים תשע"ג 

יפו, בת ים, חולון, לוד, רמלה,  -מתל אביבבאוניברסיטת תל אביב למדו בני הנוער  (.גוריון-באוניברסיטת בן

מבוא למשפטים גן, פתח תקווה, בני ברק, אזור, כפר סבא, הרצליה ורמת השרון ראשון לציון, רחובות, רמת 

 מבאר שבע, אופקים, שדרות, נתיבות ודימונהלמדו בני הנוער  גוריון-בןבאוניברסיטת  ומבוא למינהל עסקים.

 . ומבוא למינהל עסקים לפסיכולוגיהמבוא 

 

 ,  פועלות בשיתוף התכנית "נקודת מפנה" שלטאותבשתי האוניברסיקבוצות הנוער הלומדות מנהל עסקים 

שולבו מתנדבים  ,הבנק הבינלאומי הראשון בשיתוף עמותת "מתן" ותכנית "אשלים".  במסגרת שיתוף הפעולה

. שילוב לבני הנוערותרמו מהידע המקצועי שלהם  אוניברסיטהמהבנק הבינלאומי במספר שיעורים בכל 

ויה מעשירה ומלמדת לכל הצדדים, ונראה כי בני הנוער מפיקים ערך המתנדבים ושיתוף הפעולה הוכח כחו

 .מוסף רב מהמפגשים האמורים
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  החינוכית תכניתה: 2 פרק

 

 החינוכי המודל

, מתוך תכניתפי מודל חינוכי ייחודי שפותח במיוחד עבור תלמידי ה-לפועלת ע "בעם אוניברסיטה" תכניתה

עומדת פילוסופיית חינוך  תכנית. בבסיס התכניתם ולאור מטרות ההתחשבות בתחומי העניין ובצרכים שלה

על הדדיות, האזנה ואחריות. ג'ון  -ה שהוא תלמיד ותלמיד שהוא מורה" דיאלוגית המבוססת על יחסי "מור

דיואי, מרטין בובר, ופאולו פרירה הם רק חלק מההוגים ששימשו השראה לפיתוח הפדגוגיה החינוכית של 

 לגדול ולהתפתח., ולהעניק להם רצון וכלים לתלמידים סקרנות וחדוות לימוד להחזיר השואפת ,תכניתה

ועל הנושאים שמעוררים  הלימודים נסמכת על ניסיונם האישי של התלמידים תכניתבכדי להגשים מטרה זו, 

והיא מרחיבה  ,המבוססת על הצבת בעיות תכניתלמחשבה ומאתגרים אותם לעשייה. ה מגרים אותם, אותם

פים תתנדרשים להיות מש תכניתאופקים ומעודדת בחינה ביקורתית של בעיות חברתיות שונות. תלמידי ה

 .לומדת חושבת ויוצרת הם יוצרים קהילה המנחים-חד עם הסטודנטיםפעילים בהליך הלמידה וי

שפיע מתמקד בחיזוק כוחם של הלומדים ובשיפור יכולתם להסיר מכשולים המעכבים אותם ולה הידע המועבר

כלים בו בזמן ניתנים  .לצד ידע כללי לצורכי העשרה וגירוי ,על עיצוב חייהם. מדובר בידע חיוני ומעשי

, תרבות דיון, מיומנויות למידה)לתלמידים אשר יגדילו את רצונם ויכולתם לרכוש ידע נוסף בכוחות עצמם 

 (.ועודגרות לימוד שונות הכרות עם מס, כן נגישות למאגרי מידעו ,הקשבה לאחר, התנהגות בקבוצה

תהליך הלמידה מתבצע  ,לקשר בין הסטודנט המנחה לתלמידים. כאמור תכניתתשומת לב רבה ניתנת ב

צריכה להיות  סביבת הלימודים ,. כדי שיתקיים דיאלוגבהנחייתו של הסטודנט, םבאמצעות הדיאלוג שביניה

להכיר את  עליו. פתיחות ואחריות, רגישות ועל הסטודנט המנחה להפגין מקבלת וסבלנית,, מדגימה, תומכת

מאיפה הם באים, ולשאוף , שלהם הההיסטורי, את ההקשר בו הם נמצאים, את נסיבות חייהם, התלמידים

 ליצור איתם קשרים היוצאים מגבולות הכיתה.

תחומי הלימוד הנבחרים: רפואה, משפטים, מנהל עסקים ופסיכולוגיה, והנושאים הנלמדים במסגרתם, 

מבנה השיעורים גובש בהתאם לפילוסופיה זו: השיעורים  דיאולוגיה החינוכית ומטרותיה.אמים את האיתו

-ידי הסטודנטים-לע הלימודים מגובשת מראש תכניתמתקיימים בקבוצות קטנות ולרוב בישיבה במעגל. 

-סטודנטיםכאשר ההכרות בין ה ,עוברת שינויים רבים לאור בקשות התלמידים ובמהלך השנההמנחים, אך 

המנחים לתלמידים הופכת אישית ואינטימית יותר. הדוגמאות הניתנות בשיעור לעולם התוכן וחיי היומיום 

 של התלמידים ובכל מפגש מוקדש חלק ניכר מהשיעור לדיון בין חברי הקבוצה.

 תכניתשנתי. בשנתם הראשונה ב-הוא הדרגתי, מובנה ורב תכניתהתהליך אותו עוברים התלמידים ב

אך אינם נדרשים לשיעורי בית ואחריותם על  ,למידים הם שותפים פעילים לנעשה בין כתלי הכיתההת

, מתבקשים התלמידים לבצע משימות שונות בין השיעורים ואף תכניתהלמידה היא מוגבלת. בשנה השנייה ב

ת מהידע הנרכש להעביר תכנים בפני הקבוצה. בנוסף, הקבוצה כולה נדרשת לדון במשמעויות המעשיות הנובעו

ולחשוב על דרכי פעולה ויישום. בשנה השלישית ללימודים נדרשים התלמידים לגבש מטרות אישיות 
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וליזום פעילויות שתפקידם להניע את חברי הקבוצה  ,וקבוצתיות, הן בתוך המסגרת הלימודית והן מחוצה לה

 לשיפור מציאות חייהם ולפעול למען עתידם.

 

 הלימוד מגמות

 מנהל, רפואה: לימוד מגמות ארבעב" בעם אוניברסיטה" תכניתה למדו משתתפי תשע"ג דיםהלימו בשנת

 וצעה מהמגמות אחת בכל .תל אביב(אוניברסיטת )ב משפטים)בשתי האוניברסיטאות( ו ופסיכולוגיה עסקים

. דהלימו מתחומי אחד בכל, לחייהם הדרוש ומעשי שימושי ידע להם להעניק שמטרתו מבוא קורס תלמידיםל

 . שעות 4 בני מפגשים 24-מ מורכב קורס כל כאשר ,סמסטרים שני במשך מתקיימים הקורסים

 הנלמדהמנחים, הבוחנים את הידע -ידי צוות הסטודנטים-שנה מחדש על נבנים בכל הקורסים תכני

 םתלמידיל עורכים ,בנוסף .תלמידיםה של העניין תחומילו , לאופילצרכיםבאוניברסיטה, ומתאימים אותו 

 קבוצת כל יוצאת השנה במהלך .פעולתם דרכי ועם ופרטיים ממשלתיים גופים, שלטוניים מנגנונים עם הכרות

 . בתחום מובילים מקצוע אנשי עם נפגשתו לאוניברסיטה מחוץ לימודי לסיור תלמידים

 

 :משפטים מגמת

 מבוא" בקורס משתתפים משפטים במגמת התלמידים

 מבנה אודות סיבסי ידע להם מעניק אשר" למשפט

 והחובות הזכויות, השונות הרשויות, המשפט מערכת

 דיני בתחום ראשוני מידע וכן ישראל מדינת אזרחי של

 דיני, עבודה דיני, פלילי משפט, נזיקין דיני, החוזים

 הקורס תלמידי עורכים השנה במהלך. ועוד משפחה

 עם נפגשים וכן ,ולכנסת העליון המשפט לבית סיורים

. בכירים דין ועורכי למשפטים קולטהמהפ מרצים

 משמשים בו ,מבוים משפט מתקיים הקורס בסיום

 .שופטים חבר בפני המופיעים דין כעורכי התלמידים

 

 תלמיד נוער במגמת משפטים, אוניברסיטת תל אביב:
למדתי המון דברים כמו חשיבה משפטית, זכויות "

ועוד הרבה מידע שימושי לחיים. הקורס  ,עובדים, פלילי
עזר לי לדעת מה הזכויות שלי, להרגיש יותר שאני 

מבין מה מדברים איתי, וגם לחשוב יותר. רכשתי המון 
איפוק ובעיקר הבנתי שכשאני חברים ולמדתי לשמור על 

 "רוצה אני מסוגל
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 :רפואה מגמת

 בקורסמשתתפים  רפואה במגמת התלמידים

 מושגי בהבהרת עוסק אשר" לרפואה מבוא"

, אנטומיה: השונים הרפואה בתחומי יסוד

 עורכים בראשיתו. ועוד קולוגיהפרמ, פיזיולוגיה

 גוף עם מקיפה הכרות המנחים-הסטודנטים

 מחלות וכן ותפקודם השונות המערכות, האדם

 הרפואי והמחקר בהן הטיפול דרכי, נפוצות

. אלו למחלות תרופה למצוא מנת על הנעשה

 הדרכות התלמידים עוברים הקורס במהלך

 נכונה תזונה, היגיינה, מונעת רפואה בנושא

 מבנה עם הכרות עורכים וכן ראשונה זרהוע

 וחוק התרופות סל, בישראל הבריאות מערכת

 עורכים השנה במהלך. החולה זכויות

 וכןובמעבדות  חולים בבתי סיורים התלמידים

 הספר ביתמ ומרצים רופאים עם נפגשים

 לרפואה. 

 

 

 

 :לוינסון יעקב ע"ש עסקים מנהל מגמת

 תפים בקורסמשת עסקים מנהל במגמת התלמידים

 את בפניהם חושף אשר ,"עסקים למנהל מבוא"

 המשק של השונים המרכיבים ואת השוק מנגנוני

 עבודתם 'הבנקים את להכיר לומדים הם, הישראלי

, נבונה צרכנות לומדים הם, עמם להתמודד וכיצד

 עסק להקים כיצד וכן משפחתי תקציב לנהל וכיצד

 קורסה מציע ,בנוסף. בתבונה אותו ולנהל קטן

 בנושאים יסוד ומושגי בכלכלה בסיסי ידע לתלמידים

 ויזמות, פרסום, בשיווק הקורס עוסק עוד. פיננסים

 לחפש כיצד, העבודה שוק על הדרכה מציע וכן עסקית

 לומר ואיך מה, חיים קורות לכתוב כיצד, עבודה

 . וכדומה עבודה בראיון

 גוריון:-תלמיד מבוגר במגמת רפואה, אוניברסיטת בן
"נפלה בחלקי זכות מאד גדולה להשתתף בתוכנית. 
למדתי ידע כללי על גוף האדם ופעולותיו, וכיצד אנו 

ופעילות גופנית,  אכילה נכונהיכולים למנוע מחלות ע"י 
למנוע מחלות ולזהות מחלות לשמור על הלב מחזור הדם, 

 כגון סוכרת, לב וכו'.. 
בעבר תמיד  -הרגשתי שהגענו לסוג של הגשמה עצמית

חשבנו שאנחנו לא יכולים להגיע לאוניברסיטה והנה סופסוף 
יש תוכנית שעוזרת לנו להגיע למטרותינו. כל יום שלישי 

היה עבורנו יציאה מהשגרה של חיינו במקום חינוכי שתורם 
 "..ם.כל אחד באופן אישי. זו בעצם הגשמת חלובאהבה ל

 , אוניברסיטתמינהל עסקיםבמגמת  תמבוגר התלמיד
קיבלתי בתוכנית ידע שימושי לחיי היום יום " :תל אביב

וכלים להתמודד עם קשיי הכלכלה ויוקר המחייה. 
למדתי לחסוך   -גיליתי הרבה דברים שלא ידעתי

רזים. גיליתי במקומות שאפשר, ולא לשלם מחירים מופ
שאפשר להתווכח עם הבנק על עמלות ולהוריד 

ריביות. בעקבות השיעורים גם פתחתי חסכונות 
לשתי בנותיי, מה שלא עשיתי עד היום. בעיקר, קיבלתי 
ביטחון והאמנתי בעצמי שאני יכולה. בקיצור, נהניתי 

 "!מכל רגע והייתי רוצה להמשיך עוד שנה
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  :פסיכולוגיה מגמת

 תפיםמשת פסיכולוגיה במגמת התלמידים

 עוסק אשר" לפסיכולוגיה מבוא" בקורס

 בפני ומציג ,פסיכולוגיה מהי בשאלה

: העיקריים ענפיה את התלמידים

, קוגניטיבית, חברתית פסיכולוגיה

 את ףושח הקורס. ופיזיולוגית התנהגותית

 אבי של השונות לתיאוריות התלמידים

 ופסיכולוגים, פרויד זיגמונד, הפסיכולוגיה

 המשמעות את מדגיםו נוספים נודעים

 ,בנוסף. שלהם התפיסות של היומיות

 של מעשיים בהיבטים מתמקד הקורס

 קבלת כגון ,שונים במצבים הפסיכולוגיה

 קונפליקט ומצבי בקבוצה פעילות, החלטות

 הקורס עוסק בהם נוספים נושאים. שונים

, נפשיות והפרעות פסיכופתולוגיה: הם

 היפנוזה, וחושים תפיסה, וחלימה שינה

 . ועוד מחשבות וקריאת

במגמות  דוגמאות לתוכניות הלימוד

 .לדוחנספח ג' מצורפות כ השונות

 

 

 

  מיוחדים אירועים

המנחים לסיור -ים יוצאים התלמידים עם הסטודנטיםבאחד מהשיעורים הראשונ :באוניברסיטה סיור

למידים יכירו את רואה חשיבות בכך שהת"אוניברסיטה בעם" התכנית באוניברסיטה בה הם לומדים. 

במסגרת  האוניברסיטה ואת הנעשה בה ולא רק את כיתת הלימוד הספציפית בה הם לומדים מדי שבוע.

וכן באתרים מעניינים נוספים באוניברסיטה.  ,מבקרים במחלקה ובפקולטה הרלוונטיתהסיור, התלמידים 

, על מנת שיוכלו שהיא מציעה עם האוניברסיטה ומגוון השירותיםשל התלמידים מטרת הסיור היא היכרות 

 . חשבים וכיוב'מלהרגיש שייכות ולהיעזר בשירותים שהאוניברסיטה מציעה כגון ספריות, חדרי 

 

 

 :תל אביב , אוניברסיטתגיהפסיכולובמגמת  תמבוגר התלמיד
בהתחלה לא היינו כיתה, היינו זרים, ממקומות שונים, מרקעים "

אחרים, אסופה של אנשים לא קשורים. התביישנו לדבר. אבל 
לאט, התחלנו להתחבר. ופתאום יש מקום שהוא שלנו, -לאט

 י.ה. ואנו מחכים ליום רביעהאוניברסיט
חומים, הרחבנו את ב'אוניברסיטה בעם' רכשנו ידע במגוון ת

מעגל החברים שלנו, לאנשים יותר מנפלאים. ומעבר לכך, 
העלאת הדימוי  -התרומה הגדולה ביותר הינה במישור האישי

  .העצמי שלנו בקרב משפחתנו, חברינו ובעיקר בעיני עצמנו
זה עצוב להיפרד מהחברים, מהמדריכים ומהאוניברסיטה. אבל 

ת, חדשה. אנחנו יודעים בזכות הלימודים יש לנו הרגשה אחר
יותר על העולם, יודעים יותר על עצמנו. כעת אנו מוכנים 
לחוויות נוספות. הדרך הזאת שאנו יוצאים אליה אינה דרך 
חדשה, היא דרך ישנה ומוכרת. אבל כעת יש עמנו צידה, 

 נמצא שם. שהוספנו לתרמיל. כל מה שלמדנו
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לקראת פסח יוצאים התלמידים  :לימודי סיור

, לסיור לימודי ייחודי מחוץ לתחומי האוניברסיטה

השונות. הסיור מהווה לימוד הת ומגמ בהתאם

ומכיל תוכן לימודי  חלק מתכנית הלימודים

נערכו שני סיורים יוצאי דופן השנה חוויתי. 

-אוניברסיטת בןלירושלים: מגמת מנהל עסקים מ

ומגמת  סיור בבנק ישראל בירושלים ערכה גוריון

תל אביב ערכה סיור בבית אוניברסיטת משפטים מ

ביקרו של שני הסיורים,  בסיומםעליון. המשפט ה

, כ ד"ר עדי קולונפגשו עם ח" התלמידים בכנסת

. מייסדת התכנית ועם שרים וחברי כנסת נוספים

מגמת משפטים וח"כ ד"ר מתלמידי בתמונה: )המדריכים ו החוויה היתה משמעותית ומרגשת עבור התלמידים

 . עדי קול(

 

 השנה סיום אירועי

קנות השנים לקראת סיום שנת הלימודים, החלו התלמידים והמדריכים בתהליכי הסיכום והפרידה. לאור מס

 הקודמות והפקת הלקחים תהליך זה הורכב השנה ממספר חלקים: 

, בשיתוף מלא של התלמידים ,המנחים-ידי הסטודנטים-שיעור מיוחד שהופק על - ידע מסכם שיעור

לצד יצירת תחושת סיפוק והישג  ,לסכם את הידע העיוני והשימושי שצברו התלמידים לאורך השנה ומטרותיו 

ור.  התלמידים התחלקו לצוותי פעולה ובהנחיית המדריכים הפיקו אירוע שמסכם את החומר בהסתכלות לאח

ד כאשר הקווים המנחים היו: סיכום הידע הנלמ ,הנלמד. כל קבוצה בחרה את המסגרת בה הופק השיעור

והנעה לפעולה. כך למשל, הקבוצות הלומדות במגמת במגמת המשפטים  בצורה אינטגרטיבית, יישום הידע

הפיקו משפט מבויים בנוכחות שופטים בכירים ממערכת בתי המשפט בישראל. לאירוע הוזמנו אורחים ובני 

 משפחות והתלמידים הוכיחו את הידע שצברו והופיעו בפני הקהל והשופטים. 

המדריכים ערכו שיחות אישיות וקבוצתיות מסכמות עם כלל התלמידים במטרה   – אישי פרידה שיעור

שחלפה, ההישגים שצברו התלמידים והמטרות שלהם לעתיד. המדריכים דיווחו על כך  לסכם את השנה

 שהשיחות היו משמעותיות ביותר ואפשרו למדריכים ולתלמידים לסגור מעגל ולעבד את החוויה שעברו. 
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כל קבוצה הפיקה חוברת מסכמת אשר חולקה לתלמידים  - מחזור" "ספר בפורמט מסכמת חוברת

ואת מקורות הידע שרכשו  תכניתהסיום. בחוברת סיכמו התלמידים את חווית הלימודים בולאורחים בטקס 

.  תכניתובחרו נקודות מרכזיות שהיו רוצים להעביר הלאה ולחלוק עם מי שלא נפלה בזכותו הזכות ללמוד ב

  החוברת היתה עשירה בתמונות וניתנה לתלמידים כמזכרת לשנים הבאות.

 

 

 

  

 

 

 

 – סיום טקס

השנה הסתיימה בטקס סיום חגיגי ומרגש לכל קבוצה המדמה טקסים דומים הנערכים ברחבי האוניברסיטה 

, מוזמנים לטקס גם בני המנחים-בעת סיום לימודים וקבלת תואר. מלבד התלמידים וצוות הסטודנטים

ם נוספים. המשפחות, חברי הקהילה, גורמי הרווחה המפנים, גורמים שונים מטעם האוניברסיטה ומכובדי

במעמד טקס הסיום, מקבלים התלמידים תעודת סיום המעידה כי התלמיד סיים קורס מבוא במסגרת 

 אוניברסיטה בעם, החתומה על ידי ראש החוג הרלוונטי וד"ר עדי קול. האירוע  הינו נקודת שיא משמעותית

בה הם מסיימים מסגרת  ועבור מרבית התלמידים זוהי הפעם הראשונה בתהליך שעובר תלמיד לאורך השנה,

כלשהי בהצלחה. הטקסים מציינים את סיום התהליך שעברו התלמידים ומאפשרים להם לחלוק את ההישג 

 והחוויה עם בני משפחותיהם והקהילה.
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 אישיים יפוריםס

 .אריה מ. וקרן ג
שנות נישואין,  15, לאחר 1522"אוניברסיטה בעם" דרך שירות מבחן למבוגרים. בשנת , הגיע לתכנית 05אריה בן 

חדר לכל פינה בחייו. תיק בהוצאה לפועל נפתח נגדו כיוון ש אריה התגרש מאשתו לאחר סכסוך גירושין ארוך
א הוו; ו התנכרו לודישהתקשה לעמוד בתשלומי המזונות שנפסקו; אשתו הגישה נגדו תלונות חוזרות ונשנות במשטרה; יל

 הרגיש שהחיים שבנה מתמוטטים מול עיניו, והוא עומד מנגד חסר אונים.  אריהלא הצליח להחזיק בעבודה מסודרת. 
"אוניברסיטה בעם". התכנית הייתה נקודת מפנה לתכנית  הוא הצטרףקשה בחייו, כ , שהוא מתארתקופההבמהלך 
עזה. ההגעה השבועית לאוניברסיטה הפכה מרכזית מאוד בחייו, נתנה  הלימודים עוררו בו סקרנות רבה ותשוקה. עבורו

  .תלו טעם וכוח להמשיך ולהתמודד עם המציאו

 התנדבהובעברה , גרה ברמת גן, עובדת כקופאית 73קרן. קרן בת  –אריה הביא לתכנית גם את בת זוגו 
  .אותה ללא יכולת להביא ילדים לעולם במשטרה. לקרן יש רקע קשה של אלימות במשפחה והתעללות מינית, שהותירו

השנה קרן ואריה למדו משפטים. כחלק מההתנדבות במשטרה, קרן מתעניינת מאוד בתחום המשפט הפלילי, ובכל הקשור 
דיני עבודה, דיני משפחה  -המשפטים בכלל. אריה גילה עולם חדש של זכויות בתחומים שונים שלא היה מודע אליהן

קרן ואריה גילו עניין, חריצות וצמא לידע במשך כל השנה, הם לקחו את הלימודים צעד  .הפליליוזכויות הנאשם במשפט 
אחד קדימה, המשיכו ללמוד ולהעמיק בנושאים שנלמדו בכיתה, קראו ספרות מקצועית ומאמרים. יחד הם החלו לפקוד את 

אחד הרגעים הלימודים בתכנית. ספריית הפקולטה למשפטים. שניהם מספרים שרוח הנעורים חזרה אליהם יחד עם 
 בו קיבלה תפקיד של תובעת.המשמעותיים של קרן בתכנית היה כאשר לקחה חלק במשפט המבוים 

נחשף לעולם תכנים שלא  הוא רכש ידע רב; – הכניסה מימד חדש לחייו"אוניברסיטה בעם"  אריה מספר שהתכנית
וא הרגיש שהלימודים היו מקום שבו דעתו חשובה, שמקשיבים לו, המטרה לחיים.  שנתן לו תקווה ורצון להמשיך,הכיר, דבר 
 שמחכים לשמוע את דבריו.  -ומעבר לכך 

במשך השנה המשיכה להתנהל נגד אריה תביעה בגין סכסוך הגירושין. גזר הדין בתביעה היה שנת מאסר. אריה ביקש 
הסיום של התכנית "אוניברסיטה בעם", בו  אישור לדחיית ביצוע גזר הדין בשבועיים, על מנת שיספיק להשתתף בטקס

אריה מחכה בקוצר רוח להצטרף לאוניברסיטה בעם בשנה שאחרי המאסר, ליצור רצף  .נשא דברים כנציג כיתתו
לימודים גם במסגרות נוספות ולהמשיך לשקם את חייו. קרן, שתלויה בצורה מאוד משמעותית בבן זוגה מוצאת נחמה 

 .בעם, ומחכה כבר שתתחיל השנה הבאה והיא תוכל לחזור להעסיק את עצמה בלימודיםוקשרי חברות באוניברסיטה 
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 .דוד פ
משפטים ת קבוצהחרדי היחיד בכל  דודבנים ומגבעת שחורה ורחבה. הוא הלובש חליפה שחורה, גרביונים ל ,דוד חרדי

הראשון של השנה הוא לא דיבר אף אפשר. בחצי כל ההתיישב רחוק מהמדריך בשיעור הראשון הוא באוניברסיטת תל אביב. 
 הוא בקושי הצליח לענות.  ,מדריך פנה אליופעם בשיעור. לא עם המדריך ולא עם אף אחד סביבו. כל פעם שה

ד ברכבת מנתניה ותמידוד הגיע אישיות. הבשיחות  .עם המדריך טלפון בשיחותהחל להיפתח.  עם התקדמות השנה, דוד
 , אבל21ך בגיל ושנישא בשיד והחל לשוחח עימם. הוא סיפר לסדר היה עוזר למדריכים הגיע כמעט שעה לפני השיעור, הוא

הקשר בין המדריך לדוד התחזק והם מצאו נושאי שיחה משותפים.  .הוא סבא לשניים 73 ה, ובגילהתגרש בניגוד לנהוג בקהיל
ב משפחה חולה אלצהיימר שבכלל בהתחלה קצת משפט עברי וגמרא שהמדריך למד בפקולטה; אח"כ שיתוף חוויות על קרו

לא זוכר מי אתה; גם על דת הם שוחחו. דוד לחץ על המדריך להתחתן והמדריך לא הבין איך לדוד לא חם לו כל הזמן 
פעם הוא שאל אם  -עם כל השכבות האלה. היו לדוד שאלות מוזרות, שגורמו למדריך להבין מאיזה עולם אחר דוד מגיע 

לומדים בו, אז איפה הבניין בו הם ישנים? פעם המדריך בא לשיעור ישר מהמילואים עוד עם המדים,  זה הבניין שכל הסטודנטים
 .ודוד שאל למה אין למדריך נשק, כי מה עוזר חייל בלי נשק. אבל הקשר התהדק רק עם המדריך והשינוי לא ניכר למול הכיתה

השבוע אייטמים רלוונטיים מ"יתד נאמן" ולהביא לכיתה. ככל שהשנה עברה, דוד החל לצבור בטחון. הוא החל לאסוף במהלך 
ים הבולטים, לקדמת הכיתה. אבל הוא עדיין בקושי דיבר, לא היה מהתלמיד מקום הישיבה שלו החל להתקרב באופן סימבולי, גם

 ונמנע מלהביע דעה. 
נכדים ראשונים, בן ובת  דודנולדו ל תום השנההגיעה בשבועות האחרונים של השנה. חודש וחצי לפני  דוד שלהפריצה 

. כל מי שלקח עוגה ישר שאל על מה ולמה, והוא עמד בפינה נבוך בזמן שכולם מסבירים לכיתהמים, והוא הביא עוגות תאו
 .ד התחיל להשתתף בכיתה באופן פעילשוב ושוב שדוד הוא סבא ושמגיע לו מזל טוב. פתאום דו

קש מיד להיות משתתף פעיל. האיש שפחד להוציא מילה כל השנה הסכים במשפט המבוים שנערך כפרויקט סוף שנה, דוד בי
חבריו לספסל הלימודים. והוא היה מעולה. למשפט המבוים הוא הגיע עם כובע  –צופים  255להיות שחקן ראשי בהצגה עם 

לה לבמה ומול בחרוזים, ע את דבר התלמידים. הוא כתב ברכה בטקס הסיום הוא ביקש לשאת .חרדי שעשוי מפרוות שועל
  ר.ות התלמידים, הקריא בקול רם וברוקהל גדול אף יותר, שכלל עתה בנוסף גם את משפח

ביתו בנתניה. הוא ערך את הקניות לבד, הכין את להכיתה ארגנה ערב כיתתי ודוד הזמין כש השיא היה לאחר סיום השנה
ולימד את הכיתה לרקוד, העביר את כובע פרוות  סירב לקבל כל עזרה. בין לבין הוא השמיע שירים חסידייםהאוכל וכל 

השועל בין כולם בשביל תמונות שטותיות, ובסוף אפילו חילק לכל אחד ספר תהילים קטן שהוא קנה במתנה. דוד היה הכוכב 
 הבלתי מעורער של הערב. 
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 והעשרה תעסוקה המשך, לימודי - "הבא "הצעד – בעם אוניברסיטה

לצורך של תלמידי התכנית להמשיך ללמוד ולהתפתח  מחלקת "הצעד הבא" הוקמה על מנת לתת מענה

מהווה את המשוכה הראשונה  "אוניברסיטה בעם"תכנית הזאת מתוך ההבנה שובמסגרת התכנית ולאחריה, 

ללומדים עצמאיים  ,הפיכתם מאוכלוסיה מוחלשת ותלותיתמרוך ומשמעותי שעוברים התלמידים בתהליך א

 התלמידים מתמקדת בקבוצת "הצעד הבא"מחלקת . על כן, בעלי תחושת מסוגלות ומוטיבציה לפעולה

 חדוות את בקרוב, ופועלת על מנת לתעל בתכנית לימודיהם את לסיים המתעתדים '(וג' ב שנים) הממשיכים

 ,הדרך בהמשך להם לסייע היכולים נוספים וגופים למסגרות ,בתכנית הראשונה בשנה בהם שנוצרה הלמידה

ומתן כלים  של העברת אחריות, פיתוח מוטיבציהובלת תהליך משמעותי המטרה המשותפת היא ה כאשר

  פרקטים, שיגרמו לתלמידים להיות לומדים עצמאיים גם לאחר סיום השתתפותם בתכנית.

במסגרת המחלקה, הפעילה הן באוניברסיטת תל אביב והן באוניברסיטת בן גוריון, נעשות מגוון פעילויות 

 צתי:בעלות אופי פרטני ואופי קבו

   הבא" ה"צעד כנס

כנס פתיחה לאירועי "הצעד הבא", המיועד לתלמידי שנים ב' וג' בתכנית, ומטרתו לחשוף את אירועי המחלקה 

שנוצרת במהלך התכנית למסגרות נוספות באופן  חדוות הלמידה מוטיבציה לתיעול ליצור, לתלמידי התכנית

כנס כלל פאנל של בוגרי התכנית המהווים ה תכנית.ולחשוף את המסגרות האמורות בפני תלמידי ה עצמאי

הבינו את משמעות הלמידה והפיתוח  "אוניברסיטה בעםתכנית ""סיפורי הצלחה", אשר בזכות השתתפותם ב

, 2013צעדים משמעותיים בעקבות כך. באוניברסיטת תל אביב הכנס נערך בחודש מארס בחייהם ועשו 

, פרופסור מנואל טרכטנברג בהשתתפות

מועצה "ר הוועדה לתכנון ותקצוב של היו

השכלה הגבוהה, שהעביר הרצאה על ל

מוטיבציה להמשך הלמידה והבנה של 

-שיבות החינוך, חה"כ ד"ר עדי קול וח

משתתפי התכנית. באוניברסיטת מ 120

, 2013גוריון נערך הכנס בחודש אפריל -בן

ובמסגרתו ניתנה הרצאה של ד"ר תמר 

איזיקסון מהחוג לפסיכולוגיה בנושא 

 . ""חשיבה חיובית
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  העצמה תאוסדנ

שתתפו , בה הכל אחת ת חמישה מפגשיםנוב אות העצמהסדנ 5 התקיימו 2013מאי -במהלך חודשים אפריל

 בסך הכל(. הסדנה תלמידים 100איש בסדנה ) 20שנה ג' בתכנית, בשתי האוניברסיטאות, בקבוצות של תלמידי 

עסקה בתחומים כגון קבלת החלטות, ניהול זמן, זיהוי חוזקות ומניעים, וכן ניתנו כלים פרקטיים כגון חיפוש 

ו מנחות המומחות בתחום ועוד. את הסדנא העביר ,מילגות, כתיבת מכתבים רשמיים, הצגה עצמית כלפי חוץ

 ,"סטרייב" ו"הישגים" כגוןהאימון האישי והנחיית קבוצות, ובנוסף הגיעו להרצאות אורח ארגונים 

 המתמחים בהנגשת השכלה ותעסוקה לאוכלוסיות מוחלשות. 

 

 "הבא "הצעד יריד

 תל אביב בחודש מאי באוניברסיטתנערך מרכזי ש יריד

תעסוקה, , השכלהחומי ארגונים שונים בת בו הציגו, 2013

העשרה. מטרת היריד היתה לחשוף את התלמידים ו

ולאפשר הרשמה  הקיימים בתחום לארגונים הרבים

למסגרות הלימוד השונות. במקביל נערכו הרצאות קצרות 

ידי -ומעגלי שיח על מתחלפות בנושאים רלוונטיים

שיא, בו  אירועהמדובר היה בתכנית. המנחים ב-הסטודנטים

 תלמידים.   150 מעלנכחו 

 
 קיץ סמסטר לימודי – לימודיםל הדרושות יסוד מיומנויות הקניית

קורסי הקיץ המקנים למשתתפיהם מיומנויות בסיס פעילות  התקיימה 2013אוגוסט -יוליהחודשים  במהלך

בתחומים הבאים: עברית, אנגלית, מחשבים וחשבון. תלמידים מקבוצות המבוגרים שסיימו שנת לימודים 

הן מתוך רצון להקנות מיומנויות יסוד לתלמידי  וזאת ים,או יותר בתכנית, מוזמנים להשתתף בקורס אחת

התכנית, והן מתוך מטרה להמשיך ולנצל את חודשי הקיץ וכיתות הלימוד הריקות באוניברסיטאות להמשיך 

ות הקיץ אינה הרחבת דעת לתלמידים המעוניינים בכך. על מנת להקנות הרגלי עצמאות לתלמידים, פעיל

 מלווה בהסעות לאוניברסיטה או בכיבוד נוסף וההרשמה ללימודי הקיץ הינה הרשמה עצמאית. 

 לתלמידי התכנית הקורסים הבאים:  ניתניםבאוניברסיטת תל אביב 

, שעות כל אחד 4מפגשים בני  3לל ומחשבים כהקורס  - בשיתוף עם עמותת "מחשבה טובה"קורס במחשבים 

הפועלת במטרה לצמצם את הפער הדיגיטאלי הקיים  ,י מדריכים מעמותת מחשבה טובהיד-המועברים על

 . ₪ 400ם הינה עלות סמלית של לתלמידי הקורסעלות בחברה הישראלי. 

-ועבר עלשעות כל אחד, המ 3מפגשים בני  10ולל קורס אנגלית כ - קורס אנגלית בשיתוף עם חברת וולסטריט

 . ₪ 500הינה עלות סמלית של עלות הקורס לתלמידים . טריטוולסידי מורים לאנגלית מחברת 
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קורסי הקיץ  גוריון-בןבאוניברסיטת 

תוף הפעולה עם יבמסגרת ש מועברים

ידי -הקורסים מועברים על .קיבוץ בארי

 8חברי קיבוץ בארי בהתנדבות במשך 

. הלימודים מתבצעים בכיתות שבועות

לימוד קטנות ואינטימיות, כאשר בכל 

עם סיום  מורים. 2-4ימוד בין כיתת ל

קורסי הקיץ עורך קיבוץ בארי מסיבה 

לבוגרי קורסי הקיץ בבריכה בקיבוץ 

בעלות סמלית  בארי. הקורסים מועברים

כ"דמי רצינות",  למשתתף₪  100של 

המשמשים לכיסוי עלויות קורסי הקיץ 

 . בלבד

 

 גבוהה בהשכלה בעם" "אוניברסיטה התכנית תלמידי קליטת

 -תלמידים בעלי יכולות יוצאות דופן  בתכנית "אוניברסיטה בעם" איתרנו  תלמידיםשנים, בין הבמהלך ה

אינטליגנציה גבוהה, תפיסה מהירה, כישורי למידה ומעל לכל רצון עז להמשיך ולהשתלב בלימודים גבוהים. 

וני קשה וקשיים בעיתיות ולכן נאלצו במהלך חייהם להתמודד עם ע-הגיעו ממשפחות רבתלמידים אלה לרוב 

 נוספים שלא אפשרו להם לממש את הפוטנציאל הטמון בהם. 

עם אוניברסיטת אריאל,  יוצא דופן "אוניברסיטה בעם" שיתוף פעולה ייסדה התכניתעבור תלמידים אלה 

כללי  B.Aבלימודים לתואר  מידי שנה להשתלב ,30, מעל גיל בוגרים מצטיינים של התכנית 10-כהמאפשרת ל

בשל העובדה . בגרות ציוניל או פסיכומטרית בחינהל וזאת ללא דרישה מוקדמת, רוח והחברהבמדעי ה

להשתלב בלימודים  מהםמנע , אשר הוא החסם הכלכלי משתתפי התכנית עבורללימודים החסם המשמעותי ש

 רועב אשר תלמידים ,בשלב מוקדם יותר בחייהם ולזכות להזדמנות להגשמת החלום ומימוש יכולתם הגבוהה

  מלאה. לימודים למלגת זכאים לתכנית והתקבלו המיון תהליך את

 -מלווה את הלומדים לתואר לאורך השנה ומציע להם תמיכה רגשית וטכנית רכזת "הצעד הבא" בתכנית 

ליווי במוסד;  הלומדים "אוניברסיטה בעםהתכנית "מפגש לכל תלמידי ; הכנה לבחינות לתלמידי שנה א'

תלמידי השנים ; שירות חונכות של אינדיווידואלייםמתן סיוע בהתאם לצרכים התלמידים ושוטף של 

מנחים בוגרי התכנית לתלמידים -ידי סטודנטים-; ליווי פרטני עלהמתקדמות לתלמידי השנה הראשונה

בעקבות הבנה כי לתלמידנו בעיה במבחני המיון באנגלית, פתחנו במיוחד עבור תלמידי  –כך, השנה מתקשים. 

₪  200הלומדים באריאל קורס הכנה למבחן אמירם, בו משתתפים _ תלמידי התכנית, המשלמים  התכנית

 ידי התכנית.-עבור ההשתתפות בקורס, כאשר יתרת העלות משולמת על
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התכנית  בוגרי 40 אריאלבאוניברסיטת  למדו השנה

 לימודיהם את החלו מהם 10, "בעם אוניברסיטה"

שתיים מבוגרות  2012בשנת הנוכחית.  הלימודים בשנת

התכנית היו למצטיינות דיקן ואחת למצטיינת נשיא 

בתחום לימודיה. הצלחתם הגדולה בהשתלבות בתואר 

באוניברסיטת אריאל מעידה כי ישנם כאלו המסוגלים 

להתגבר על מצוקות העבר ולהשתלב בלימודים 

 .גבוהים

"אוניברסיטה בעם" מבצעת תהליך סינון התכנית 

כולל, סיום של שלוש שנות לימוד ומיון איכותי ה

בתכנית בהצטיינות; עמידה בכל ההתחייבות והפגנת 

מבחני מיון בעברית ובאנגלית; רצינות ומחויבות; 

והשתתפות במכינה ייעודית לתואר ראשון שנכתבה 

ומועברת על ידי אתי פרימט, מנהלת בית ספר לשעבר, 

אשר מייעצת ומסייעת לתכנית בכתיבת והעברת 

. המכינה מסייעת לתלמידים להתמודד עם התכנים

האתגרים הרבים הצפויים להם במהלך הלימודים: 

סיכום ועיבוד של חומר עיוני רב, חיפוש חומר וכתיבת 

 עבודות, בחינות ועוד. 

התקיים תהליך המיון לשנת הלימודים תשע"ד 

תהליך המיון נפתח בכנס . 2013מאי –בחודשים אפריל 

בכנס ניתן  ג' בתכנית.די שנה הסברה בנושא לכלל תלמי

הסבר מפורט אודות לימודים גבוהים, המשמעות של 

תואר במדעי החברה, הדרישות האקדמיות ותהליך 

המיון הצפוי. בנוסף, התקיים מפגש פתוח עם בוגרי 

ם אשר החלו בלימודי "אוניברסיטה בעםהתכנית "

את בשנה זו הגישו . במסגרת התכנית אקדמאיים

תלמידים, כאשר  40ו את הליך המיון מועמדותם ועבר

מתוכם יתחילו את לימודיהם בשנת הלימודים  10

 . הבוגרים שכבר לומדים באוניברסיטה 40-, ויצטרפו לבאוניברסיטת אריאל תשע"ד

הצלחתו של מסלול לימודים זה, הביאה אותנו לחפש מוסדות נוספים שיקלטו את בוגרינו המצטיינים, השנה 

בוגרות התכנית יתחילו לימודים לתואר  3-יפו, ו-לה עם המכללה האקדמית תל אביבהתחלנו שיתוף פעו

 . בשנת הלימודים תשע"דבממשל וחברה במלגה מלאה 

 ידאניש מוטע -ר סיפור הצלחה של בוג
לשירותים  משרדהדאניש הופנה לתכנית על ידי 

לפני שלוש שנים. בסוף השנה השניה  חברתיים
לתואר ללימודיו הוא החל בתהליך המיונים למילגה 

, ועבר אותו בהצלחה. לאחר שהשתתף ראשון
במכינה ללימודים גבוהים בחדשי הקיץ, החל את 

כסטודנט לתואר ראשון  1521לימודיו באוקטובר 
 .אריאל באוניברסיטת

יו, הוא דאניש אדם אינטליגנטי, רגיש וסקרן. לדבר
פני לרק תמיד רצה ללמוד אך מעולם לא הצליח, ו

התברר לו , ידקטיעבר אבחון ד כאשר מספר שנים
שהוא סובל מהפרעת ריכוז וקשב מהסוג הקשה 
ביותר. "מעולם לא האמנתי שאהיה מסוגל ללמוד, 

והנה ניתנה לי הזדמנות פז, שנותנת לי אור 
 ."אמיתי וסיבה לקום בבוקר

במחלקה ללימודים רב  אשונהסיים שנה רדאניש 
תחומיים. הוא מהווה גורם מוביל וסמכותי בקרב 
חבריו הלומדים איתו, מתערה בקרב הסטודנטים 
והמרצים וחווה מחדש את חווית הלמידה, כל 
זאת במקביל להתמדתו בתכנית "אוניברסיטה 

 .בעם" בקורס פסיכולוגיה
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 הבוגרים ארגון

ארגון הבוגרים הוזמנו חברי . פעל השנה במסגרת שיתופי הפעולה עם מחלקת "הצעד הבא" ארגון הבוגרים

-אור הרצון והנכונות של הסטודנטיםלהמתוארת מעלה. בנוסף, ו בפעילות היחידה להשתתף לאורך השנה

להמשיך ולהעביר הדרכות לתלמידים הבוגרים, הוחלט להסתייע בהם וחלקם לקחו חלק המנחים בעבר 

סגרות במהלך היריד בהנחיית הסנדאות במסגרת יריד הצעד הבא, בליווי התלמידים בהרשמתם ללימודים  ומ

ריכים הבוגרים לתלמידים לתיאום בין המדד הבא" היתה אחראית לאורך השנה "הצערכזת ובלמידה עצמה. 

 הארגון מפעילות מסקנות קתסוה סכום תהליך עורכים אנחנו אלה בימים .לארגון המפגשיםהבוגרים ו

   ו לשנים הקרובות. ויעדי הפעולה מתכונת, נוחזו, הארגון מטרות את לחדדמנת -על, האחרונות בשנתיים
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 המנחים-הסטודנטים: 3 פרק

 הפעילות מודל

 סטודנטים 16 :מנחים-סטודנטים 52 "אוניברסיטה בעם" תכניתהשתתפו ב תשע"גשנת הלימודים ב

 סטודנטים 8 -ו ומקצועות הבריאות לרפואה סטודנטים 12, ניהוללחשבונאות ו סטודנטים 16 ,לפסיכולוגיה

 קבוצת לימוד מנחים סטודנטים 4 , כאשר כלוצעבממ תלמידים 25 המונה קבוצה מנחה סטודנט לכ .למשפטים

 4אלו של  בצוותים נעשית, היעד לאוכלוסיית והתאמתם השיעור מערכי בניית .זהים מאפיינים בעלת

  ., תחת רכז מגמהמנחים-סטודנטים

המנחים נדרשים למחויבות גבוהה והשקעה של משאבים רגשיים ומשאבי זמן רבים. -הסטודנטים

מחויבים לשלושה מפגשים מדי שבוע לאורך כל שנת הפעילות. המפגש הראשון  תכניתב המנחים-הסטודנטים

עם רכז המגמה בה נעשית עבודת המפגש השני הוא ישיבת הצוות קורס האקדמי בהנחיית ד"ר עדי קול; הוא ה

 . תכניתוהמפגש השלישי הוא השיעור השבועי עם תלמידי ה ;ההכנה לקראת השיעור

ם, לחשבונאות, למשפטי הסטודנטים .בעבור השתתפותם בתכנית תגמול מקבלים המנחים-הסטודנטים 

 ;(בהתאמה לנהלי החוג ודות זכותנק 8-ל 4בין ) נקודות זכות אקדמיות מקבליםלניהול ולפסיכולוגיה 

הם )₪ 6,500 סך על לימודים מלגת םמקבלי לרפואה סטודנטים

ירת אינם מקבלים קרדיט אקדמי כיוון שהינם פטורים מצב

 נקודות כלליות לשם השלמת התואר(. 

 שיתוף, ולתכניה תכניתל המחויבות, ההדרכה יכולות מלבד

 על גם ניתן הקורס בסוף הניתן הציון, הצוות ועבודת הפעולה

 המסכמת עבודה כתיבת – הסיום מטלת ועל האישיות המטלות

-הסטודנטיםרשימת . השנה במהלך עברו אותו התהליך את

 לדוח.  ד'נספח מצורפת כ 2113-2112ימודים מנחים לשנת הלה

 

 האקדמי והקורס ההכנה תקופת :המנחים-הסטודנטים הכשרת

 ההכנה תקופת

 רק אשר ,הכשרה בת שישה שבועות תקופת המנחים-הסטודנטים עברו הלימודים לשנת הראשון בחודש

בצורה הטובה ביותר  םהמנחי-הסטודנטיםתקופה זו נועדה להכין את . ההוראה בעבודת החלו הם לאחריה

ועם  תכניתהכרות עם ה -והיא כוללת שלושה מרכיבים משמעותיים   ,לקראת המפגש הראשון עם התלמידים

 והבניית מודל עבודה צוותי.  המנחים-גיבוש צוות הסטודנטים וכלוסית היעד;הכרות עם א שיטת ההדרכה בה;

 בבסיסקה יותר עם המודל החינוכי שעומד הכרות מעמי עברו המנחים-הסטודנטים ההכשרה תקופהבמהלך 

 תכנית את ,בעזרת צוות הרכזים, גיבשו המנחים-הסטודנטים. צוות התכניתהתכנית "אוניברסיטה בעם" ועם 

 של והיכולות העניין לתחומי, לצרכים אותם ולהתאים שיעור מערכי לכתוב כיצד למדוו השנתית הלימודים

 קהל והתנסויות מעשיות שונות.   מול בעמידה מומחה עם שונות רכההד סדנאות עברו הםבנוסף, . תלמידיםה
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 ,כחלק משלב ההכרות עם אוכלוסית היעד

הכוונה  פגישות ערכו המנחים-הסטודנטים

 המלווים ועם םהסוציאליי עם העובדים

המנחים מן השנים הקודמות. -הסטודנטים

הם סיירו בשכונות ובמקום מגוריהם של 

וקיימו  תכניתגרי התלמידיהם, נפגשו עם בו

 מפגש הכרות עם התלמידים עצמם. 

 יוריםס ערכו המנחים-הסטודנטים ,בנוסף

שונים להכרות עם האוכלוסיה. 

-יברסיטת תל אביב ביקרו הסטודנטיםבאונ

" ים מצפה, "לנוער נעולהמנחים במוסד 

 אשר עבריינים נערים נמצאים בו ,יהבהרצל

באגף  ;משפט בית בצו במוסד הושמו

באגף השיקום ו ;ם בכלא השרוןהשיקו

באוניברסיטת בן  .בכלא מעשיהו ברמלה

בכפר  המנחים-ביקרו הסטודנטים גוריון

 -"רוח במדבר", המורכב משני אגפים

חלופת מעצר לנוער וכפר גמילה מסמים, 

 ,הסיורים מורים. במהלךיאלכוהול וה

 הדרכות העבירו המנחים-הסטודנטים

 תא לתרגל מנת על השונים בתחומים

 מערכי את ולבחון שלהם ההדרכה כישורי

 קבוצות עם המפגש לפני שכתבו השיעור

 .תלמידיםה

 

 האקדמי הקורס

"אוניברסיטה כחלק מההשתתפות בתכנית 

המנחים מחויבים -הסטודנטיםבעם", 

קורס אקדמי המלווה את להשתתף ב

 ידי-על . הקורס הועברהפעילות השוטפת

שיטת ההוראה בקורס מבוססת על  הינו בפורמט סמינר אקדמי, כאשררס הקו. מייסדת התכנית, קול עדי ר"ד

גם קריאה של חומרים  ,וכוללת לצד קבוצות דיון ושיח משתף ",אוניברסיטה בעםתכנית "המודל החינוכי ב

 אקדמיים וניתוח טקסטים, פיתוח חשיבה בקורתית והטלת ספק. 

רמלה ענבר,  לימדה קורס מבוא לרפואה, קבוצת מבוגרים מ
 ולוד ודרום ת"א

התלמידים שלי לא חסרי תרבות, השכלה, הצלחה וערכים. "
הם מלאים בכל אלו, פשוט מהסוג שהקבוצה החזקה לימדה 
אותי לחשוב כבעלי ערך נמוך יותר מאותה תרבות, השכלה 

 .הצלחה וערכים שהיא מייצגת
זה התהליך שאני עברתי באוניברסיטה בעם, תהליך מדהים 

ות פחות ביקורתית ושיפוטית כלפי עצמי, שהתחיל מלהי
לאפשר לעצמי להתנסות בחוויה שיכול להיות שלא אצליח 

בה בגלל לקות הראיה שלי, להעמיד את עצמי במקום חשוף 
ופגיע בו אנשים אחרים יכולים לראות את הלקות שלי 

ולבחור אם לקבל אותה או לא. למדתי להיות יותר 
מיתות שאני מחזיקה ביקורתית כלפי הנחות המוצא והא

בהם, להטיל ספק ולבחון תמיד דרך אילו משקפיים אני 
מסתכלת. למדתי להיות פחות ביקורתית כלפי מאפיינים 
של קבוצה שתפסתי ככל כך שונה ממני ויחד עם השונות 

באופן אוטומטי הצמדתי ערך. למדתי להיות יותר ביקורתית 
לראוי כלפי הדרך שבה משהו מסוים מקבל הערכה ונחשב 

ואילו דבר אחר נחשב ללא מוערך. לבסוף והכי חשוב למדתי 
להכיר אנשים מדהימים, לא בציניות, לא בהתנשאות, כל כך 

 ".שונים ממני ומהעולם ממנו אני מגיעה אבל כל כך שווים
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 עם הכרות: לקורס האקדמי מספר מטרות

 המנחים-הסטודנטים והכנת היעד אוכלוסיית

 בין קשר, הוראה מיומנות) ההוראה לעבודת

 תתיאוריו עם הכרות; (צוות עבודת, אישי

 של הרעיוני בבסיסה הנמצאות שונות חינוכיות

 ומחויבות עמדות וחיזוק, גיבוש, בחינה; תכניתה

 המנחים-בסטודנטים תמיכה; וחברתיות

 ובעיות שאלות, קשיים עם והתמודדות

 .  ההדרכה במהלך רותהמתעור

 :יחידות 6-בקורס מורכבת מ הלימודים תכנית

 ההוראה עבודה לקראת הכנה – ראשונה יחידה

 תכניתב

 בעם אוניברסיטה מהי: ראשון מפגש ?

 .תכניתה לעבודת היסוד קווי

 עקרונות – הדרכה סדנת: שני מפגש 

 והעברת קהל מול לעמידה בסיסיים

 . מסרים

 אוכלוסיית עם היכרות: שלישי מפגש 

 בנינינו וחינוכיים חברתיים פערים. היעד

 .האוכלוסייה לבין

 קיצון מצבי עם התמודדות: רביעי מפגש. 

 העבודה צוותי גיבוש: חמישי מפגש. 

 

 לספק מעוניינים אנחנו חינוך סוג איזה: שנייה יחידה? 

 דיואי ון'ג", ודמוקרטיה חינוך" -' א חלק, החינוך של פילוסופיה:  ראשון מפגש. 

 בובר מרטין", ואתה אני" - כדיאלוג חינוך –' ב חלק, החינוך של פילוסופיה: שני מפגש.  

 פרירה פאולו", מדוכאים של פדגוגיה"  -' ג חלק, החינוך של פילוסופיה: שלישי מפגש.   

 בעם אוניברסיטה" תכניתה בבסיס החינוכית התפיסה: רביעי מפגש". 

 

 שוויון אי – חינוך: שלישית יחידה 

 אורח מרצה, בישראל בחינוך השוויון אי של סוציולוגית סקירה:  ראשון פגשמ. 

יבגני, סטודנט שנה שנייה לניהול,  לימד קורס מבוא למנהל 
  -עסקים לקבוצת נוער
מדים להכיר במהלך התכנית באמת "האוכלוסיות שאנו לו

רחוקות מאיתנו. למרות הרצון הטוב, הסיסמאות והמחשבה 
שההבדלים לא כאלו גדולים, התחוור לי שבמדינת ישראל יש 

הבדלי מעמדות עצומים. מגוון הסיבות לכך יכול למלא 
סילבוס של תואר שלם, והן נובעות מאינספור תהליכים 

אבל זו לא הנקודה. התובנה  היסטוריים, פוליטיים וחברתיים.
שהגעתי אליה היא שאנחנו, בתור בני אדם, בתור חברה, 

בתור עובדים או מנהלים, צריכים לנסות ולשנות את 
 -המצב. זה לא יקרה ביום או בשנה אבל חייבים להתחיל 
כמה שניתן, עקב בצד אגודל, עם תכניות אמיתיות 

ם לטווח ארוך שיאפשרו ולו במעט את תחילת צמצו
הפערים. מעבר למדיניות יש את חלקת גן העדן הקטנה 
של כל אחד מאיתנו. השנה הזו הבעירה בי את הרצון 

לתרום, להתנדב, להרגיש שאני משנה משהו או עוזר למישהו. 
 בסופו של דבר זו המשמעות האמיתית שלנו בחיים."
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 המסלולים מחוז - בישראל חינוך,  היסטורי מבט, הישראלית החינוך במערכת שוויון אי: שני מפגש 

 .1330, אביב תל, סבירסקי שלמה, הנפרדים

 הספרי אזולאי חנה", המחוננות, "בסרט צפייה: שלישי מפגש. 

 שוויון אי – בישראל גבוהה להשכלה נגישות: עירבי מפגש. 

 

 המעצימים העצמת+  העצמה: רביעית יחידה 

 עימו ולהתמודדות עוני למונח שונות תפיסות. עוני מהו: ראשון מפגש. 

 חוסר, תלישות, עוני עם להתמודדות ככלי משמשת היא וכיצד העצמה מהי – העצמה: שני מפגש 

 .וחולשה שייכות

 בעם אוניברסיטה" תכניתה בשיעורי העצמה לשלב ניתן דכיצ: שלישי מפגש." 

 משוב ומילוי" בעם אוניברסיטה" תכניתב אחר מתחום בשיעור צפייה: רביעי מפגש. 

 אנו מה כמעצימים לנו דרושה עוצמה איזה המעצימים העצמת+ הביקור סיכום: חמישי מפגש 

 .אחרים של מהעצמתם מקבלים

 

 הידע של דמוקרטיזציה: חמישית יחידה 

 עם חברתית עשייה ומשלבים בתחומם לידע הנגישות את המקדמים מקצוע אנשי פאנל: ראשון מפגש 

 .תחרותית מקצועית קרירה

 הכוח של דמוקרטיזציה מול הידע של דמוקרטיזציה: שני מפגש. 

 סיור שטח: מפגש שלישי. 

 לפועל והוצאתו המונח משמעות -"  כוח הוא ידע: "רביעי מפגש. 

 

 לאן פנינו, בעם אוניברסיטה: תשישי יחידה? 

 האוניברסיטאות. בתוך בעם אוניברסיטה תכניתה של ומעמדה מקומה: ראשון מפגש 

 לעתיד תוכניות, ושיפור לשימור נקודות, בעם אוניברסיטה: שני מפגש. 

 לעתיד תוכניות, בעם אוניברסיטה: שלישי מפגש. 

 

 לדוח.' הנספח מצורף כ מבנה הקורס, מבנה הציון, מטרות והמנחים-פירוט מטלות הסטודנטים
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 והערכה מדידה: 4 פרק

 

     והתמדה נוכחות

 לימודיות במסגרות ההתמד בחוסר ולכן ,יציבות בחוסר "אוניברסיטה בעם" מתאפיינים תכניתמשתתפי ה

 בלימודיהם להתמיד תלמידיםל לגרום ביכולתה ובראשונה בראש נמדדת תכניתה הצלחת, כן על. ואחרות

לאחר כל ומעביר את דוחות הנוכחות  תלמידיםעורך מעקב צמוד אחר נוכחות ה תכניתצוות ה .השנה במהלך

מתקשרים לכל משתתף שהחסיר מפגש ומוודאים המנחים -הסטודנטיםהרווחה המלווים.  לגורמי שיעור

תתף . לכל משנעדרים משני מפגשיםאשר  תלמידיםשיחות אישיות ל , ורכזי המגמות עורכיםשימשיך להגיע

 מפגשים בלבד במהלך כל שנת הלימודים וגם אז, רק בהודעה מראש למנחי הקורס.  4-מותר להעדר מ

קבוצות לימוד. עם סיום שנת הלימודים, עמד  13-ב תלמידים 1531עם נפתחה  תשע"ג, שנת הלימודים כאמור

וף הפעולה עם גורמי . בנוסף, השנה ניתן היה לראות קפיצת מדרגה בשיתתלמידים 1330על מספר הלומדים 

ו את התהליך משלב הגיוס והראיונות, הגיעו לשיעורים ועקבו ו. אלה ליתכניתהרווחה אשר הפנו תלמידיהם ל

 ,באופן ישיר אחר נוכחות התלמידים. שיתוף הפעולה הזה יצר מצב בו המשוב שקיבלנו מהתלמידים היה מיידי

דרך. אנו מאמינים שלשיתוף הפעולה הזה והמחויבות וכך גם המענה והטיפול בבעיות אישיות שעלו לאורך ה

  של גורמי הרווחה המפנים לתכנית יש קשר ישיר לשביעות הרצון של התלמידים וליכולת ההתמדה שלהם.

 

 אביב: תל אוניברסיטת נוכחות נתוני

 

 

 
 
  

מספר 
 תלמידים
 התחלתי 

מספר 
 תלמידים

 שנשרו

מספר 
 תלמידים

 בסיום השנה

אחוזי 
 נשירה

 םתלמידי
-0שהחסירו 

 מפגשים 1

 תלמידים
-2שהחסירו 

 מפגשים 3

 תלמידים
 4שהחסירו 

 מפגשים

פסיכולוגיה 
 2מבוגרים 

521 51 501 51.20 51 45 50 

פסיכולוגיה 
 1מבוגרים 

551 51 551 52.11 51 51 00 

 רפואה 
 2מבוגרים 

501 52 11 55.25 21 01 20 

 רפואה 
 1מבוגרים 

551 51 11 51.51 21 01 25 

משפטים 
 מבוגרים

551 51 11 51.11 21 50 00 

 25 01 40 51.11 551 25 551 משפטים נוער

עסקים מנהל 
 מבוגרים

521 51 555 55.21 25 15 51 

מנהל עסקים 
 נוער

551 25 551 51.11 25 00 11 

 211 505 251 51.12%  851 101 5001 סך הכל

 21.15% 51.05% 20.12% 50.15  11.51% 10.6% 100% סך הכל באחוזים
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 :גוריון-בן אוניברסיטת נוכחות נתוני

 

 

הדורשת  ; עבודה חדשהסיבות אישיות; בעיות רפואיות -, בעיקרן של נושרים הפרישלסיבות ישנן מגוות 

 נשירה עקב חוסר השלמת ; התנהגות לא ראויה בתכנית; חוסר עניין במקצוע הנלמד; עבודה בשעות הערב

  מפגשים במהלך השנה. 4 המעלל נשירה עקב היעדרות שלטיפול; תנאי 

כמו בכל שנה, גם השנה הנוכחות בקרב בני הנוער נמוכה יותר מאשר בקרב המבוגרים. בני הנוער כי  נציין,

נפלטו ממסגרות חינוכיות פורמאליות גם בשל חוסר היכולת שלהם להתמיד ולהתחייב  תכניתהמגיעים ל

כית ובהמלצת הם מתקשים לעמוד בדרישת הנוכחות. כחלק מהאסטרטגיה החינו תכניתולכן גם ב ,לאורך זמן

וזאת כדי לפתח אצלם  ,מקפידה יותר על דרישות הנוכחות בקרב בני הנוער תכניתהגורמים המטפלים, ה

באמצע השנה חולקו לבני הנוער תעודות  אחריות ומחויבות אשר יסייעו להם להתקדם במסגרות אחרות.

טרה לתת להם מוטיבציה במ ,אמצע שציינו את ההישג שלהם כבר אחרי תקופה קצרה של מחויבות והתמדה

בהצלחה חוזרים ומשתלבים במסגרות  תכניתניסיון העבר מוכיח כי תלמידים המסיימים את הלהמשיך. 

לימודים משלימות, מתגייסים לצבא או יוצאים לשוק העבודה ומצליחים להתמיד יותר מחבריהם שלא לקחו 

 .תכניתחלק ב

 

 
 
  

מספר 
 תלמידים
 התחלתי 

מספר 
 תלמידים

 שנשרו

 תלמידיםמספר 
 בסיום השנה

 תלמידים נשירהאחוזי 
 0-1שהחסירו 

 מפגשים

 תלמידים
-2שהחסירו 

 מפגשים 3

 תלמידים
 4שהחסירו 

 מפגשים

פסיכולוגיה 
 מבוגרים 

123 1 115 6.6 45 59 11 

פסיכולוגיה 
 נוער

106 51 89 16.04 6 65 18 

עסקים מנהל 
 מבוגרים

127 50 117 7.8 44 60 13 

מנהל עסקים 
 נוער

110 51 93 14.55 18 56 19 

 רפואה 
 מבוגרים

126 1 118 6.4 66 42 10 

 71 282 179 50.50% 532 10 592 סך הכל

סך הכל 
 באחוזים

100% 50.50% 89.86% 50.50% 33.6% 53% 13.4% 
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 תלמידים משובי

 

 

בשיעורים מעידה כמובן על שביעות רצון, אך  תלמידיםית והנוכחות גבוהה של ביקוש הגבוה ללימודים בתכנה

בחייהם,  תכניתוהתרומה שהם מייחסים ל תלמידיםשל ה הלימודמעבר לכך אנו מקפידים לבדוק את מידת 

בשאלוני משוב המועברים פעמיים בשנה. שאלונים אלו מבקשים גם לבדוק את מידת העניין וזאת באמצעות 

להלן טבלה המציגה את  . המנחים-הסטודנטיםבחומר הלימוד ואת רמת ההדרכה והיחס של  ידיםתלמשל ה

עם סיום ועבר לתלמידים בשתי האוניברסיטאות סיכום התוצאות לשאלות הכמותיות שנשאלו במשוב שה

      (:אוד"פירושו " במידה רבה מ 1-פירושו "בכלל לא", ו 1, כאשר 1-1)התשובות נמדדו בסקאלה  שנת הלימודים

 

 

 .לדוחנספח ו' מצורף כ נוסח השאלון שהועבר לתלמידים

 

 ממוצע השאלה

 תהתשובו

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

 6.6 שביעות רצון כללית

 6 כיבוד

 6 לאוניברסיטה הסעות

 6.5 השנה ת/לומד ה/את אותו המקצוע

 6.6 גוריון-אוניברסיטת בןת תל אביב/ אוניברסיט -המיקום

 6.8  ?וברור מובן דריךהמעד כמה 

 6.8 עד כמה את/ה מרוצה מהיחס של המדריך אלייך?

 6.4 ?נעימהבשיעור ובקבוצה  אווירהעד כמה ה

 6.2 עד כמה את/ה מרגיש/ה שאת/ה יכול/ה להשתתף ולשתף בשיעורים? 

 6.4 האם השיעורים מעניינים אותך? 

 6.1 האם את/ה מרגיש/ה שאת/ה לומד/ת דברים חדשים בקורס?

 6.1 עד כמה הדברים שלמדת בקורס שימושיים?

 6.3 לתלמידים? תכניתעד כמה לדעתך מועילים הלימודים ב

 6.1 בתכנית? שנה עוד ללמוד להמשיךעד כמה היית רוצה 
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  המנחים-סטודנטיםה משובי

 

 

למלא שאלון משוב המסכם את עבודתם עם  המנחים-ים הסטודנטיםשנת הלימודים, מתבקשעם סיום 

להם ולתלמידיהם. להלן סיכום תוצאות השאלות הכמותיות של שאלון  תכניתואת תרומת ה תכניתתלמידי ה

פירושו  5-פירושו "בכלל לא", ו 1, כאשר 1-5. התשובות נמדדו בסקאלה בשתי האוניברסיטאות המשוב

 :"במידה רבה מאוד"

 

 ממוצע ציון       ההשאל

 4.4 ?תכניתב מהשתתפותם תועלת הפיקו תלמידיך, לדעתך האם

 :הבאים מהתחומים אחד בכל לתלמידיך תכניתה תרמה, בכלל אם, מידה באיזו

 3.15 יכולת לנהל דיון

 4.0 יכולת עבודה בקבוצה

 4.4 הזדמנות להתבטאות אישית

 4.4 תחושת מסוגלות עצמית

 4.3 אחרת במסגרת או תכניתב ודיםבלימ להמשיך רצון

 בעקבות הנלמד בתחום לתלמידיך הידע ברמת שינוי חל לדעתך האם

 ?תכניתב השתתפותם

4.2 

 ולהשכלה לידע מקנים שתלמידיך החשיבות ברמת שינוי חל, לדעתך, האם

 ?תכניתב השתתפותם בעקבות, בכלל

4.2 

 4.1 ?לך תרמה תכניתב ההשתתפות האם

 :הבאים מהתחומים אחד בכל תכניתה לך מהתר, מידה באיזו

 4.1 שלהן המיוחדים והצרכים הבעיות הבנת, שונות אוכלוסיות עם הכרות

 3.4 האקדמי הלימוד חומר של יותר מעמיקה הבנה

 4.3 קהל מול ועמידה מסרים העברת מיומנויות, הדרכה יכולות פיתוח

 4.4 עבודת צוות ושיתוף פעולה

 4.6 חברתית ומחויבות עמדות וחיזוק גיבוש
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 אינטרנט ורשתות חברתיותמדיה, : 5 פרק

 

עדי קול " קיבלה דחיפה תקשורתית משמעותית עם כניסתה של ד"ר בעם אוניברסיטה" תכניתה פעילות

בשנה הקרובה בכוונת התכנית  מתעניינים רבים. רבים ומשכהב, אשר הובילה לחשיפה של התכנית לפוליטיקה

האמורה, אך לעשות כן תוך שמירה על פרטיותם  למנף את החשיפה

 ואינם חדשה לדרך לצאת מבקשים םמרביתשל תלמידינו, אשר 

  .התקשורת בכלי להיחשף מעוניינים

בנוסף, התכנית "אוניברסיטה בעם" פעילה באינטרנט )בכתובת 

UNIBAAM.TAU.AC.Ilמגוון תכנים  האינטרנט אתר( ובפייסבוק. ב

 חדשות"ת ומהלכה, באתר מופיעות הקשורים להווי התכני

 סיפורים וכן התכנית מהווי וסרטים , תמונות"בעם אוניברסיטה

בנוסף, לכל . התלמידים ידי-על שנכתבו וטקסטים אישיים

משמשת כפלטפורמה  משלה, אשרקבוצת הפייסבוק אוניברסיטה 

. בקבוצה המנחים-למפגש עבור התלמידים והסטודנטים נוספת

אך במקביל גם התלמידים  ,טעם התכניתמתפרסמים תכנים מ

. אתר האינטרנט יוצרים תוכן, מפרסמים ומתקשרים בינהם

והפייסבוק של התכנית יעברו מתיחת פנים משמעותית בשנה 

 הקרובה. 

 

  מידע ניהול מערכת

אחד הפרוייקטים המשמעותיים בהיבט ארגוני 

לשנה זו הינה מערכת ניהול ושמירת המידע 

חוברת הפעלה אינטרנטית" הארגוני, מעין "

. תכניתעבור הצוות המנהל והמדריכים ב

המטרה הינה שימור הידע הארגוני הרב שנצבר 

ידורו באופן נגיש, ברור בשנים האחרונות וס

המערכת הינה אינטרנטית ומכילה את  ושימושי.

כל המידע הדרוש להתנהלות השוטפת של 

מערכי שיעור מוצלחים משנים קודמות,  אירועים גדולים, ות הערכות לקראתהפעילות: תוכניות עבודה, רשימ

ידי -תוכננה ונבנתה עלחומרי רקע מעניינים לשיעורים, רשימות גופים שניתן להסתייע בהם ועוד. המערכת 

.עושה בה שימוש ומעלה אליה תכנים רלווונטיים על בסיס קבוע תכניתוצוות ה ,טל רימון ,תכניתיועצת ה
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 הבאהיעדים לשנה : 6 פרק

 

השנה שהסתיימה היתה שנת הפעילות השמינית של התכנית "אוניברסיטה בעם" באוניברסיטת תל אביב 

גוריון. שנה של שינויים והתפתחויות רבות שעברו על התכנית כולה. בימים אלה -והשלישית באוניברסיטת בן

וגרפית רחבה, ובכך מיוזמה חברתית מקומית לתכנית בהיקף ארצי הפועלת בפריסה גא התכנית הופכת

 .מאפשרת הנגשה וחיזוק של הערך הניתן בתכנית לאוכלוסיות מוחלשות בכל רחבי הארץ

ידי הוועדה לתכנון ותקצוב של -על ותקצוב ממשלתי הכרההיעד המרכזי הראשון בו עמדנו בשנה החולפת היה 

לאוניברסיטאות  ולהתרחב התקציב האמור אפשר לתכנית לפרוס את כנפיהההשכלה הגבוהה. המועצה 

 . בימים אלה אנו שוקדים על פתיחת התכנית הצפויה באוניברסיטה העברית בירושליםנוספות, ו

יעד עיקרי של התכנית בשנה הקרובה יהיה ביסוס התכנית באוניברסיטה העברית; ביסוס הרחבת שיתופי 

 מנחים-סטודנטים 12-ם ותלמידי 300גיוס  הפעולה מול האוניברסיטה וגורמי הרווחה בעיריית ירושלים;

 לתכנית; בניית תכנית לימודי קיץ לתלמידי התכנית בירושלים. 

במקביל, יעד נוסף יהיה הרחבת התכנית לאוניברסיטה נוספת בצפון הארץ, ופתיחת התכנית באוניברסיטה 

 קביעת מסגרת פעילות מול אוניברסיטה נוספת; גיוס כוח אדם ומשאבים.  –רביעית 

ף יהיה הסדרת המבנה הארגוני של התכנית, יעד שאין בלתו בארגון השואף להיות ארגון ארצי יעד מרכזי נוס

מסודר. לתכנית תוקם ועדה מייעצת והיחסים בין הוועדה המייעצת לתכנית יוסדרו בתקנון מוסדר. התכנית 

 כים ניהוליים. מתהליכים מקצועיים ועד תהלי –תעבור תהליך מוסדר של הבניית ניהול הידע המרכזי בתכנית 

ני הפעילות והאיכויות הדידקטיות התכנית, מאפיי וחזון שמירה על ערכייעד עיקרי של תוך עמידה בכל זאת, 

שנה הקרובה בכוונתנו להרחיב את שיתופי נוסף, בב .תכניות ההדרכהו האקדמי הקורספיתוח ו ,של התכנית

מתלמידי  18מנת שנוכל להבטיח כי -רום, עלהפעולה האקדמיים של התכנית עם מוסד אקדמי נוסף באזור הד

התכנית יקלטו בכל שנה במוסדות השכלה גבוהה לתואר ראשון, וכי תינתן אפשרות דומה גם לתלמידינו בוגרי 

 התכנית באוניברסיטת בן גוריון. 

 4, ותקציב התכנית יעמוד על מנחים-סטודנטים 68-תלמידים ו 1,100הבאה מיועדים להשתתף בתכנית  שנהב

יצירת בשנה זו בכוונתנו להתמקד גם ב , שהינם יעד ההכנסות וגיוס המשאבים השנתי של התכנית.ש"חמיליון 

 .פנימית וחיצונית –מקצועית  מערכת יעדים, מדידה ובקרה

כולנו בתכנית "אוניברסיטה בעם" נרגשים לקראת שנת הפעילות תשע"ד, שתהיה שנת הפעילות התשיעית של 

אוניברסיטאית; שמחים על צוות -ה בעם" ושנת הפעילות הראשונה במסגרת תלתהתכנית "אוניברסיט

ומצפים  ;שנבחרו בקפידה מבין מאות שהגישו מועמדות להשתתפות בתכנית המנחים-התכנית והסטודנטים

 . 2013לתלמידים שיתחילו את שנת הלימודים שלהם בחודש נובמבר 

 


