
,  סטודנטים ומתעניינים חדשים יקרים

האוניברסיטה המשולבת מאפשרת  
לבוגרים עם לקויות למידה מורכבות  

להשתלב בקורסים מונגשים להעצמה  
אישית ולהעשרה במגוון רחב של 

קורסים במוסדות אקדמיים ברחבי  
.הארץ

כמידי שנה אנו שמחים להודיע על 
.ג"הקורסים שלנו לשנת תשפ

להלן פירוט הקורסים השונים ואנו  
. מקווים שתמצאו בהם עניין רב

בכל שאלה או בקשה תוכלו לפנות  
רכזת האוניברסיטה  , שרה אוןל

054-5737753בטלפון , המשולבת
:  ל"או באמצעות דוא

sara@beitissie.org.il

עוזרת מנהלית  ,דרוררסיאלה' גבוכן ל
09-7701219: בטלפון, טראמפבמכון 

rasid@beitissie.org.il: ל"או בדוא

מכוון לצמיחה אישית ולביסוס  , שנתי-קורס דו 
באמצעות לימוד מבואות  , זהות של מסוגלות

מיועד לבוגרים גילאי  . מעולם הפסיכולוגיה
עם רצון ללמידה ולקויות למידה  + 20

.מורכבות

ר בני הוזמי  "ד:מרכז הקורס 
אילן–אוניברסיטה בר :מקום 
לשנה₪ 3,700: עלות 

23/11/22’ יום ד: מועד פתיחה 

שעות  112, 16:00-19:00בשעות 
אקדמיות  

העם  בהסטורייתקורס חצי שנתי העוסק 
מתוך הכרות ראשונית עם מגוון סוגיות  

ך בגישה אקטואלית ורב  "וסיפורים בתנ
שיטת הלימוד תחבר את התוכן  . תחומית 

השיעורים מלווים  . הנלמד לכאן ועכשיו
מוסיקה  , טלויזיהסדרות , בקטעי סרטים 

ועוד
מר ניסן מירון: מרצה 
בבית איזי שפירא  טראמפמכון : מקום 
רעננה
₪  1000:  עלות 

בשעות  ' יום ג, 24.01.23: מועד פתיחה
,  שעות אקדמיות40, 16:15-18:30

מפגשים16–כ "סה

,  בתחום המדעים  ביולוגיה,  קורס חצי שנתי 
וטכנולוגיות הנדסיות  , פיסיקה, כימיה

.בסיסיות
הקורס יאפשר ללומדים היכרות ראשונית עם  

וחשיפה והתנסות בעבודתו  , מגוון תחומי מדע
תקיימו סיורים   , כמו יכן. של מדען ומהנדס

.לימודיים
מר חן ארד: מרצה
רעננה, בית איזי שפיראטראמפמכון : מקום 
(מסובסדת)₪ 950: עלות 

בשעות' יום ג24.01.23:  מועד פתיחה
שעות אקדמיות55, 16:00-18:30

.מפגשים17כ "סה.  'הקורס יתקיים בימי ג

שמטרתו לאפשר , קורס סימסטריאלי
לסטודנטים להרחיב את הידע המקצועי שלהם  

.אודות הקשר והסיוע האפשרי בעזרת כלבים
.הקורס ירחיב את הקשר בין המטפל והכלב

הקורס מתקיים במשותף עם סטודנטים מהחוג 
.ריפוי בעיסוק בקריה האקדמית אונו

ענת ברנע'  גב: מרכזת ומרצה 
הקריה האקדמית אונו ו או בזום  : מקום 

בהתאם להנחיות משרד הבריאות
280₪עלות סמלית בסך : עלות 

בשעות   ', ימי ג25.10.22: מועד פתיחה
22, מפגשים11-כ"ובסה15:45-17:15

שעות אקדמיות

האומנות לחיות  
מבוא לפסיכולוגיה מעשית

לימודי המשך
מבוא למדעים וטכנולוגיה

לימודי המשך
סיפורו של עם-תנך אקטואלי

שמטרתו לחשוף אתכם  , קורס סימסטריאלי
לחשיבות התקשרות בין אנשים עם ובלי  
מוגבלויות  ולשפתם הטבעית של אנשים 

נלמד על תרבותם של . חרשים וכבדי שמיעה
אנשים כבדי שמיעה ושפת סימנים תוך  

הקורס  . מלאת הומורובחווייההתנסות 
מתקיים במשותף עם סטודנטים מהחוג ריפוי  

בעיסוק בקריה האקדמית אונו

סירואהמר סמי : מרכז ומרצה
או בזום  /הקריה האקדמית אונו ו: מקום 

בהתאם להנחיות משרד הבריאות
280₪עלות סמלית בסך : עלות

בשעות   ' ימי ג, 25.10.22:  מועד פתיחה
22, מפגשים-11כ  "וסה15:45-17:15

שעות אקדמיות

קורס אקדמי משולב  
מבוא לקשר מסייע טיפולי בעזרת כלבים

קורס אקדמי משולב
במבוא לתקשורת תומכת ושפת סימנים

ZOOM-קורס ב

קורס סמסטריאלי שיעסוק במושגי יסוד  
הקורס יאפשר  . בכלכלה והתנהלות עם כסף

(  בנקים ואשראי)הכרות עם מערכת הבנקאות 
, פנסיה, חסכון, הבנת מרכבי תלוש השכר

.צרכנות נבונה וזכויות וחובות בביטוח הלאומי
הקורס יסייע ללומד לקבל החלטות כלכליות  

.נכונות עבורו
מיטל נתיב  :מרצה 
הקורס יתנהל בזום:מקום 
ח"ש550: עלות 

',יום א12.02.23: מועד פתיחה 
16:30-18:00בשעות 

שעות אקדמיות24, מפגשים12-כ "סה

זום-לימודי המשך  
מבוא לכלכלה והתנהלות פיננסית 

לחצו כאן 
להשארת פרטים 

ונחזור אליכם

mailto:sara@beitissie.org.il
mailto:rasid@beitissie.org.il
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDNADf7gZJAf2Wzi4qQxQRPePutKpBXFiBkwBEqZaaJItz1w/viewform

