
           

  

  

 

 

 

 

 להתחיל חיים עצמאיים...  אם אתם חושבים על מגורים מחוץ לבית...

 פנו אלינו!    להשתלב בתעסוקה...   ללמוד מקצוע או תואר ראשון...

 , עבודהללימודים אקדמייםליווי והכנה תכנית הינה  אביב-תלבאוניברסיטת  דרורתכנית 

מטרת התכנית לאפשר מיצוי של הפוטנציאל החברתי, הלימודי . וחיים בוגרים ועצמאיים

והתעסוקתי של צעירים על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה, להשיא את תרומתם 

 הייחודית לחברה, ולקדם את החברה הישראלית צעד נוסף למצויינות חברתית.

 !וערוך לקלוט סטודנטים נוספים ,כנית יצא לדרךהמחזור הראשון של הת

 ,סטודנטים שכבר לומדים באוניברסיטה יכולים להשתלב בתכנית דרורגם 

 באופן מלא או חלקי, תוך התאמה אישית.

 : אני מאמין

, כמו כל צעיר צעירים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה יכולים
להשלים בהצלחה את תהליך המעבר מהבית ומביה"ס,  אחר,

בחברה. להיות לאזרחים תורמים והשירות הלאומי או הצבאי, 
יתרה מכך, רתימת יכולותיהם האישיות הייחודיות של צעירים אלה, 

במלואו,  הפוטנציאל החברתי, הלימודי והתעסוקתי שלהםומיצוי 
 . ייטיבו עם החברה והקהילה

על הרצף  לצעיריםייחודית ומותאמת  תכנית דרור תל אביב הינה
במעגלי הלימודים,  השתלבות – הייעוד. האוטיסטי בתפקוד גבוה

בתהליך התפתחות  ליווי ;התעסוקה והקריירה, החברה והקהילה
 עצמי, מיומנויות חברתיות, הכשרה מקצועיתוניהול של הכוונה 

שינוי תפיסתי בקרב הסטודנטים,  והובלת ;והשתלבות בעבודה
 .תיכונית ומעסיקים-משפחותיהם, מוסדות להשכלה על

 התוכנית מציעה: 

 , חברתיתהתפתחות אישיתשלבים של כוללת שלושה  כניתהת
 ותעסוקתית: 

פיתוח ניהול והכוונה עצמית באמצעות סדנאות  – מכינה .1

והתנסויות חברתיות, לימודיות, תעסוקתיות, ומגורים עצמאיים 

 במעונות הסטודנטים. 

והתאמה  על פי בחירה – באוניברסיטת תל אביב לימודים .2

סדנאות יתקיימו  במקביל ועמידה בתנאי הקבלה. אישית,

 לפיתוח מיומנויות תעסוקתיות. 

כל צעיר ליווי   -השתלבות בעבודה בשוק הפתוחליווי ב .3

 , והשתלבות בתעסוקה. עבודהבתהליך סטאז', חיפוש 

  בנוסף, לאורך כל הדרך, ליווי של המעסיקים.

 התוכנית כוללת, לכל אורכה:

 תמיכה וליווי אישיים 

 איפעילויות ספורט וחברה, טיולים, תרבות ופנ 

 קהל היעד:  

על הרצף האוטיסטי בתפקוד  21-30צעירים בגילאי 
 , ואשר הם:(ASD, אספרגר, PDD NOS גבוה )

 יבוגרי שרות לאומי או צבא 

 שנות לימוד 12בוגרי  

בעלי פוטנציאל לגור, ו עצמאיים במיומנויות יומיומיות 
 ללמוד ולעבוד באופן עצמאי

לימודית  ,בעלי מוטיבציה להשתלבות חברתית 
 ותעסוקתית 

 וויםמוכנים להצטרף לחברת הש 

 מי אנחנו?

פרי יוזמה של הורים ואנשי מקצוע, תכנית דרור הינה 
בשיתוף עם עמותת גוונים, המתמחה בעבודה עם 

 צעירים, ועם אוניברסיטת תל־אביב.

-, ומפעילה למעלה מ1994-, שנוסדה בעמותת גוונים
 טים קהילתיים וחברתיים, מהם נהנו עד היוםפרוייק 40

של צוות ההיגוי  ישראל. רחביצעירים ב 5,000-למעלה מ
אנשי טיפול וחינוך, הורים ויזמים, התוכנית מורכב מ

בעלי ניסיון רב עם אוכלוסיית היעד ובהקמת מסגרות 
 .ייחודיות

האקדמי של  ביתההיא  אוניברסיטת תל אביב
 היא פועלת להטמעה מירבית של משתתפי משתתפיה.

סיית הסטודנטים, ותומכת בכל והתוכנית בקרב אוכל
 ך אפשרית בלימודיהם האקדמיים.דר

 
 

 למידע נוסף ולהרשמה לראיון קבלה:

 052-4611522  ניסן-רוית שקלר
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 , במקביל לפתיחת שנת הלימודים האוניברסיטאית. 2015 בנובמבר 1-ב נפתחההראשונה  ההכנהשנת 

 התוכנית תעסוק בפיתוח אישי במגוון תחומים:. תעסוקתי-בחירת אופק לימודיפיתוח ניהול והכוונה עצמית ו: מטרתה

 מעונות הסטודנטים.למגורים במעבר הדרגתי מהבית ו ,ניהול לוח זמנים אישי, תקציב אישי, משק בית :, כגוןניהול עצמי 

עצמי, אנגלית, תוכנות מחשב, סדנאות הכוון תעסוקתי, טעימות לימודיות. : הכרת תעסוקתית-הכוונה עצמית לימודית 
 במהלך שנה זו יגבש לעצמו כל משתתף את רצונו לגבי מסלול הלימודים בו יבחר, ויירשם ללימודים באוניברסיטה.

  במקומות עבודה בשוק החופשי. זמניות תוסטודנטיאלי ותעבודהשתלבות בבחיפוש והתנסות ב :מיומנויות תעסוקתיות 

 .האוניברסיטה : סדנאות חשיבה חברתית, השתתפות בפעילויות חברתיות וחוגים בקהילה ובקמפוסיםחברתיכישורים  

 : ימים בשבוע 5כוללת  המכינהכנית ת

שונים, התנסויות בניהול משק בית במשך שלושה ימים בשבוע הסטודנטים יעסקו בקמפוס בסדנאות בנושאים ה 
  שיחות אישות.לימודיות בקורסים אוניברסיטאיים, וכן ליווי ו האוניברסיטה ו"טעימות"דירת הכשרה, הכרת באמצעות 

קבלת באחריות הסטודנט, תוך ביומיים הנותרים הסטודנטים יעסקו בחיפוש והשתלבות בעבודות סטודנטיאליות זמניות,  
 והכוונה.  , ייעוץליווי

 

 האם יש צורך בתעודת בגרות ובמבחן פסיכומטרי?

 .הסדרת תנאי קבלה מותאמים לתכניתלפועלות במשותף אביב -אוניברסיטת תלו דרור תכנית 

 

 

 

 

 

 

 : המכינהתוכנית 

 

 אוניברסיטה? כבר לומדים?ב מתכננים ללמוד

 !לתכנית דרור מהרו להירשם
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