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צוו

 תכנית הנגשת לימודים לצעירים עם מגבלהקמפוס אוניברסיטת תל אביב

 השנה זו השנה הרביעית בה פועלת תכנית צוות"א .השבוע היה מפגש בין
הסטודנטים בצוות"א ,הצוות המלווה של התכנית מטעם הקורס ונציגי הביטוח
הלאומי .היתה פגישה מרגשת בה הסטודנטים שיתפו גם בקשיי ההתמודדות שלהם
וגם על תרומת התכנית להעצמתם.
 צוות"א הוא מיזם התנדבותי שהוקם עבור צעירים עם מגבלה תפקודית שאינם מצליחים
להתקבל לאקדמיה נוכח החסם של הבחינה הפסיכומטרית.

 המיזם מנגיש את שלב הכניסה ללימודים אקדמיים ע"י השתתפות בקורסים באוניברסיטה
ב"מעמד מיוחד" (פרטים על המעמד המיוחד בקישור שכאן
 .)https://noar.tau.ac.il/special-studentsבמהלך השנה הסטודנטים יזכו בליווי
וחניכה בנושאים לימודיים וחברתיים .
 מחזור רביעי של התכנית יפתח בשנה"ל תשע"ט ( )2018-2019בקמפוס אוניברסיטת ת"א,
וירוכז ע"י פרופ' רצון ,החוג לריפוי בעיסוק בביה"ס למקצועות הבריאות ,ופרופ' גלי צינמון,
החוג לחינוך מיוחד וייעוץ חינוכי -בית הספר לחינוך.

אוכלוסיית היעד
 צעירים עד גיל  40עם מגבלה תפקודית מורכבת (פיזית או
נפשית) וצעירים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה.
 בעלי תעודת בגרות מלאה וסווג רמה באנגלית (רמת בסיסי
לפחות במבחן אמי"ר).
 ניסיון כלשהו מחוץ ללימודים בתיכון (התנדבות ,עבודה,
שירות צבאי ,שירות לאומי).
 עם מוטיבציה להשתלבות לימודית
 המועמדים יוזמנו לראיון אישי עם מרכזות התוכנית.

מבנה התכנית
 אורך התכנית שנה אקדמית אחת .כל משתתף שיאושר ע"י
ועדת הקבלה יוכל להירשם בכל סמסטר לעד  3קורסים בחוגי
הלימוד השונים ,כפוף לקבלת אישור ועדות הקבלה הרלוונטיות
באוניברסיטה .עמידה בדרישות כל קורס והצלחה בבחינת
הסיום תזכה בנקודות זכות אקדמיות בהתאם לנוהלי
האוניברסיטה .במהלך כל שנת הלמודים יתקיימו מפגשים
קבוצתיים אחת לשבוע עם הצוות המלווה את הלומדים.

מבנה התכנית
 בתום שנת הלימודים ,תתאפשר קבלה מן המניין בכפוף להישגי
המשתתפים המחייבים ממוצע של  70בקורסים שנלמדו.
בקורסים בהם ממוצע הציונים של הסטודנטים מן המניין יהיה
פחות מ ,70-תתאפשר קבלה בציון הנמוך ב 15%-מהממוצע
הכיתתי ,ובלבד שהציון יהיה "עובר".
 תכנית צוות"א מוצעת לשנה אחת ובמידה והמשתתף יתקבל
כסטודנט מן המניין ,הסטודנט יהיה זכאי לפנות בבקשה לליווי
אוניברסיטאי ,באמצעות דיקנט הסטודנטים ,לכללים הנהוגים
באונ' ת"א.

הליווי המוצע למשתתפים
 במהלך השנה הראשונה הליווי יכלול:
 מפגשי אוריינטציה להכרות עם המוסד האקדמי והשירותים השונים העומדים
לרשות הסטודנטים.
 ייעוץ והכוון לימודי ע"י צוות התוכנית .בדיקת הרקע הלימודי ,תחומי העניין
והכוונה לקורס ראשון מתאים וכן לקורסי המשך  .צוות התוכנית יצור קשר עם החוג
בו המשתתף בתכנית מעוניין לבדיקת אפשרות הקבלה במעמד מיוחד וההרשמה
לקורס/קורסים.
 ליווי אישי על ידי רכזת התוכנית .הרכזת תהיה בקשר ישיר עם המשתתפים
לצורך ליווי תהליך הלמידה ,זיהוי חוזקות וקשיים ומתן מענה לצרכים שונים.
 מפגשים חברתיים קבוצתיים – במסגרת התכנית יתקיימו מפגשים חברתיים
קבוצתיים שבועיים שמטרתם לאפשר הכרות עם סטודנטים הלומדים באונ' ת"א וכן
עיסוק בתכני העצמה לחיזוק תחושת מסוגלות לימודית וחברתית .

עלות
 המשתתפים יידרשו לשלם שכר לימוד אוניברסיטאי ,כנהוג
לגבי סטודנטים במעמד מיוחד ,בהתאם להיקף הקורסים
שיבחר כל משתתף וכן תשלום עבור הליווי וההשתתפות
בתכנית.
 התוכנית מוכרת ע"י ביטוח לאומי כתוכנית טרום הכשרה
בכפוף לאישור זכאות לשיקום תעסוקתי.
 לבחינת הזכאות לשיקום יש לפנות לעובדת השיקום בסניף
הביטוח הלאומי במקום המגורים.

לפרטים נוספים אנא צרו קשר עם
צוות התכנית:

טלפון0509412058 :
מיילzavtau@gmail.com :

