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אם תמיד רצית ללמוד והרגשת 
שאין לך כסא מתאים -

בוא וננסה לבנות אחד, ביחד.

בוגרים כותבים עלינו

“ החלום ללימודים גבוהים נראה לי רחוק וקשה להשגה . יצאתי 
ללימודים באוניברסיטה  כן, האוניברסיטה המשולבת.  זוהי הגשמת 

חלום עבורי  - חלום של הגשמה עצמית.” )רות, מחזור תשע”א(

“קצב הלימוד התאים לי. סוף-סוף הבנתי מההתחלה ועד הסוף על 
מה מדברים בשיעור° זאת הייתה חוויה שלא חוויתי אף פעם. פשוט 

התחלתי ליהנות מהלימודים והמפגשים. 
זאת הייתה הרגשה נהדרת° היום, אחרי שנתיים של לימודים 

באוניברסיטה, אני יכולה לסמן “V” ברשימת ה-TO DO”” שלי.” )מאיה, 
מחזור תש”ע(

“ הלימודים והחומר הוגשו לנו כסטודנטים  בכפית  של זהב. זכינו 
ללמוד ולהסתובב ברחבי האוניברסיטה כשווים  בין  שווים.”  )רון, 

מחזור תשע”ד(

“ הלימודים באוניברסיטה אפשרו לי לחוות חווית למידה נעימה 
והאווירה בכיתה יצרה תחושת משפחתיות ושייכות. בלימודים למדתי 

על הקשיים אך בעיקר איך להתמודד ולהעצים את היכולות שלי.” 
)שיר, מחזור תשע”ה(

“ גיליתי עולם מרתק. אני חושבת שכל אחד יכול ליהנות ולהיתרם 
מהקורס הזה ושזאת זכות גדולה ללמוד את הקורס האומנות לחיות.” 

)ליאת, מחזור תשע”ו(

“ למדנו בשמחה והתגבשנו לקבוצה מדהימה. על אף ההומור שליווה 
את השיעורים  למדנו מאוד ברצינות ולקחנו אתנו הרבה חומר 

למחשבה וכלים מעשיים לחיים.” )רותי, מחזור תשע”ב(



האוניברסיטה המשולבת - תעודת זהות
האוניברסיטה המשולבת פועלת לקיים מגוון רחב של תכניות וקורסים אקדמיים 
ותכניות  לתואר  שלא  קורסים  לתואר,  מוכרים  )קורסים  קוגניטיבית  מונגשים 
גבוהים. ללימודים  אחרות  ובמסגרות  אקדמיים  במוסדות  מקצועית(  לתעודה 
זאת מתוך כוונה לאפשר לכל אדם עם לקות למידה מורכבת, המעוניין בלמידה 

ובצמיחה אישית, למצוא את הערוץ הלימודי המתאים לו. 

כשהם  החברתי  במרחב  ולתרום  להשתלב  אלה  לבוגרים  לאפשר  היא  הכוונה 
משמעות  להגביר  כך,  ואגב  ובמיומנויות  בידע  מסוגלות,  של  בזהות  מצויידים 

קיומית, חירות אישית, אושר פנימי וחוויית הגשמה.

 מאז היווסדה של האוניברסיטה המשולבת בשנת 2002, למדו במסגרתה 1,590 
סטודנטים. כיום מונה התכנית כ-350 סטודנטים בשנה הלומדים במיגוון רחב 

של תכניות לימוד ב- 11 מוסדות אקדמיים שונים. 

    

למי התכנית מיועדת?
לבוגרים בגילאי 20+ עם לקויות למידה מורכבות ומוגבלויות נלוות, המעוניינים 
ללמוד באקדמיה בתכניות ייחודיות לצמיחה אישית, להעשרה, לצבירת קרדיט 

אקדמי ולהשתלבות בעולם העבודה.

תהליך הקבלה
כל מועמד ממלא שאלון קבלה ומוזמן לראיון היכרות אישי. על המועמד להציג 
תעודות מבתי הספר בהם למד. מטרת פגישת ההיכרות הינה להכיר את כישוריו 

האישיים והלימודיים של המועמד וכן לשוחח עמו על סוג ההתאמות להן הוא 
זקוק בתהליכי למידה. 

מה אנחנו מציעים? 
ככלי  פסיכולוגיה  לימודי  מרכזיות:  קטגוריות  בשלוש  קורסים  מציעה  התכנית 
כפי  מותאמת,  מקצועית  והכשרה  להעשרה  אקדמית  טעימה  אישית,  לצמיחה 

שיפורט להלן:

שם התוכנית: הקורס “האומנות לחיות - מבוא לפסיכולוגיה מעשית”
קורס דו-שנתי זה, מכוון לצמיחה אישית ולביסוס זהות של מסוגלות, באמצעות 
לימוד מבואות מעולם הפסיכולוגיה. הנחת היסוד היא כי על מנת להשתלב באופן 
מיטבי בחיים תעסוקתיים, חברתיים וזוגיים על האדם להכיר בערך עצמו ובכוחותיו. 
אקדמית  מונגש  הוא  חיים.  איכות  לשיפור  ככלים  ומיומנויות  ידע  מקנה  הקורס 

ומתקיים באוניברסיטת בר אילן ובמסגרות אקדמיות נוספות ברחבי הארץ.

ולהעצמה  להתבוננות  ככלי  בפסיכולוגיה  נבחרות  סוגיות  כוללים  הקורס  תכני 
הקיומית,  המשמעות  ומציאת  ההומניסטית  הגישה  כמו:  בתחומים  אישית 
תהליכי חשיבה מקדמים ובולמים, דימוי עצמי ודימוי גוף, תקשורת ואסרטיביות, 
פסיכולוגיה חיובית ומהות האושר האנושי, תהליכים של קבלת החלטות ונושאים 

רבים נוספים.

שעות   4 בני  מפגשים   60 למשך  הערב  בשעות  לשבוע  אחת  מתקיים  הקורס 
מטעם  לבוגרים  ניתנת  תעודה  אקדמיות.  שעות   240 ובסה”כ  האחד  אקדמיות 

המוסד האקדמי בו מתקיים הקורס ומטעם מכון טראמפ שבבית איזי שפירא.

שם איש הקשר: ד”ר בנימין הוזמי 
bennyh@beitissie.org.il :מייל  l  054-6161267 :נייד

שם התוכנית: קורסי “טעימה” אקדמיים משולבים )“מתחברים”(
אשכול לימודים  זה, בשותפות עם מסד נכויות בג’וינט ישראל, אוגד לתוכו כ-10 
קורסים אקדמיים שונים, חלקם עם קרדיט אקדמי, המועברים במוסדות אקדמיים 
לוינסקי  מכללת  ברל,  בית  העברית,  האוניברסיטה  אונו,  האקדמית  הקריה  כמו: 
ואוניברסיטת תל אביב. בקורסים לומדים סטודנטים לתואר וסטודנטים “עמיתים” 
לטיפול  “מבוא  טיפולי”,  ככלי  לקולנוע  “מבוא  כמו:  נושאים  מוגבלות(  )עם 
לתרפיה  ו”מבוא  חברתית”  ליזמות  “מבוא  רפואית”,  לליצנות  “מבוא  משפחתי”, 

במוזיקה”. הלמידה חווייתית, מותאמת ומעודדת שיח בין הסטודנטים.

- חלקם סמסטריאליים  גבוהה  ידי המועצה להשכלה  קורסים אלה מוכרים על 
וחלקם שנתיים.

שם אשת הקשר: ד”ר שושנה ניסים
shoshanan@beitissie.org.il :מייל  l  052-2222982:נייד

תכניות בתחום ההכשרה לתעסוקה:

שם התוכנית: “נתיב נגיש לתעסוקה”
התכנית מציעה הכשרה מקצועית מותאמת לבוגרים עם לקויות למידה מורכבות 
וניתנת  ממוחשבת  המקצועית  ההכשרה  גבוה(.  )בתפקוד  בספקטרום  כאלה  או 
במגוון תחומים כמו :”מידענות עסקית”, “לוגיסטיקה ממחושבת”, “ספורט שיקומי”, 
“סייעות והדרכה שיקומית”  ו”סיוע בעזרת בעלי חיים”.  במקביל להכשרה, ניתנת 
התייחסות להיבטים רגשיים, הקניית מיומנויות תעסוקתיות, כישורים בינאישיים, 

השמה וליווי. 

לנרשמים מוצע מסלול לימודים בקבוצה מותאמת, לצד שילוב יחידני במסלולי 
הכשרה נבחרים. 

שם אשת הקשר: טליה אלג’ם
talia@beitissie.org.il :מייל  l  050-7253471 :נייד 

   מטרות התכנית

∑ שוויון הזדמנויות לאנשים עם לקויות למידה מורכבות להשכלה גבוהה 	
במסגרת אקדמית.

∑ הרחבה של רצף “הכיתה הקטנה” המוכר במערכת החינוך גם למוסדות 	
אקדמיים. 

∑ מסגרת 	 למצוא  הכיסאות”,  בין  “נפילה  שחווים  לסטודנטים  לאפשר 
מותאמת ללמידה, להעשרה, להכשרה מקצועית ולצמיחה אישית.

∑ ליזום שילוב, ברמות שונות, בין הסטודנטים בתכנית לאלה במסלול 	
לימודים לתואר.
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