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 הרשמה למועמדים לתכנית השילוב לסטודנטים על הרצף האוטיסטי באוניברסיטת אריאל

 
 גוניות ורבנגישות ההשכלה הגבוהה  ,מצוינות אקדמית מחדל השואףמוסד  הבשומרון הינ אריאל אוניברסיטת

צף הר לסטודנטים על תייחודיה השילוב תכנית צמחה זה חזוןמתוך . מאידך המרקם הסטודנטיאלי בקמפוס

ן הזדמנויות ומתן שווי היא, מיוחדות אוכלוסיות למעןמטרת התכנית, כמו יתר מאמצי ההנגשה  .האוטיסטי

 להתמודדות עצמאית.  הנגשת הלימודים, תוך הקניית כלים ומיומנויותורכישת השכלה גבוהה ל

ניברסיטת אריאל אנו מודים לך על התעניינותך להצטרף לתכנית השילוב לסטודנטים על הרצף האוטיסטי באו

וכן בקבלה ורישום ללימודים באוניברסיטת התכנית  הקבלה לתכנית השילוב מותנית בהחלטת צוות בשומרון.

 אריאל בשומרון או במכללת "הנדסאים באריאל".

 

 :ך, הנך מתבקש לצרף את המסמכים הבאיםתעל מנת שנוכל לדון בבקש

 )שאלון למועמד לתכנית השילוב )מצורף בהמשך 

 סודיות )מצורף בהמשך( ויתור 

 )אישור צילום ופרסום )מצורף בהמשך 

 אבחנההמתייחסת לשנים לכל היותר(,  5עדכנית ) / פסיכיאטריתהערכה פסיכולוגית. 

  כל מסמך רלוונטי לגבי האבחנה והתפקוד )חו"ד ואבחונים רפואיים / דידקטיים, אישורי הכרה מביטוח

 לאומי / משרד הרווחה וכד'(

 אם קיים. -י הבוחן התאמה ללימודים אקדמיים ולמסלולי הלימודאבחון תעסוקת 

 ציוני בגרות וציונים ממוסדות אקדמיים אחרים, אם היו. גיליונות 

 .אישורי התאמות בדרכי היבחנות בבחינות הבגרות ו/או בבחינה הפסיכומטרית, אם היו 

 כל חונכים/  /י או לאומימפקדים בשירות צבא /מעסיקים /ממוריםלפחות, אחד מכתב המלצה  -מומלץ

 אדם משמעותי עמו יש לך היכרות בת שנה לפחות.

 

 אופן ההגשה: 

עבור סמסטר אביב. הבקשה  פברוארב 1ספטמבר עבור סמסטר סתיו, או עד ב 1עד ניתן להגיש בקשות 

 להערכות נוספות ע"פלראיון אישי ותעבור לעיון צוות התכנית במרכז השירות לסטודנט, ובהמשך תוזמן 

יש להגיש את הבקשה למדור התמיכה במרכז שירות לסטודנט . )עבור חלק מן ההערכות יתכן תשלום( הצורך

 אחד מהאופנים הבאים:ב

  ידנית מסירה פקס דוא"ל דואר רשום

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

מדור  -מרכז שירות לסטודנט

 40700אריאל, . תמיכה

merkaztmicha@ariel.ac.il 

 

 פקס

03-9755813 

 

קמפוס  -מדור תמיכה

, קומה 7עליון, בניין 

 7.3.13חדר  ,3

 

mailto:merkaztmicha@ariel.ac.il
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 תכנית:השתתפות בעלות ה

קידום, לצורך  ותקציב רבמשאבים מטעם האוניברסיטה הושקעו  ,ועד היום 2008מאז החלה התוכנית בשנת 

 פיתוח והעצמת משתתפי התוכנית. 

 

לבקש את השתתפותכם  ת להמשיך לקיים ולהרחיב את התכנית, הוחלט בעצה עם הנהלת המוסדעל מנ

ללא תלות  -בכל שנת לימודים דמי השתתפותתתף בתוכנית מכל סטודנט המש יםכך, נגבבמימון המיזם. 

רם )התעריף עשוי להשתנות מדי שנת לימודים, היה ויחול שינוי תשלח הודעה ט בהיקף לימודיו באותה שנה

 . פתיחת שנת הלימודים(

 

שנת יתרת לאורך  ׂש, באמצעות מערכת שכר הלימוד. את התשלום ניתן לפרודצמברהחיוב יבוצע בסוף חודש 

 הלימודים.

 

 הצורך, פי על .לסיוע בבקשה ורווחה סיוע למדור לפנות תוכל אלו בתשלומים לעמוד מתקשה אשר משפחה

לצרף לבקשת המועמדות דפי מצב חשבון בנק, דפי עו"ש  בקשיםמתסבסוד הזקוקים ל. מלא סבסוד אף יינתן

 אחרונים ומכתב אישי המסביר את הצורך בסבסוד. החודשים של שלושת ה

 

 .יםיש לחדש את הבקשה בכל שנת לימוד .לחודש נובמבר 20ניתן להגיש בקשות לסבסוד עד 

 

 

 

 03-9066219טלפון לבירורים: , וצורך שאלה בכל לסייע נשמח

 

 כת הצלחהבבר

 צוות מדור תמיכה לקידום והעצמת הסטודנט

 מרכז שירות לסטודנט
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 שאלון למועמד

 )שאלון זה מנוסח בלשון זכר, אך פונה לנשים וגברים כאחד(

 פרטים אישיים. 1

 

 שם משפחה

_______________________ 

 שם פרטי

_______________________ 

 ת.ז.

         

 

 תאריך לידה

_ / ____________ / _____ 

 

 _______________ לידה ארץ

 _______________ עליה שנת

 

 שפת אם

_______________________ 

 

 מין

 ז    /    נ

 

 

 שם האם

_______________________ 

 

 שם האב

_______________________ 

 מס' טלפון אב מס' טלפון אם מס' טלפון מועמד

                                

 

 כתובת דוא"ל מועמד

_______________________ 

 

 כתובת דוא"ל אם

_______________________ 

 

 כתובת דוא"ל אב

_______________________ 

 

 רחוב

_______________________ 

 

 מס' בית

 

 מס' דירה

 

 עיר

_______________________ __________ __________ 

 

 מצב רישום ללימודים. 2

 __"_תש___   אביב,  סתיו        מבקש להירשם ללימודים בסמסטר א. 

 לא כן )יש לצרף(    ב. האם עברת אבחון או ייעוץ תעסוקתי? 

 מהם תחומי העניין הלימודיים שלך?. ג

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 לא כן    ? ספציפי בחרת תחום לימודיםכבר האם ד. 

 _________________________________________________מהו? ____________________

 לא יודע    לא כן     האם אתה עומד בתנאי הקבלה לתחום זה?אם כן, 
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 מודיהשכלה ותפקוד לי. 3

א. אנא ציין, בסדר כרונולוגי, מוסדות חינוכיים בהם למדת )בי"ס יסודי, תיכון, הכשרות מקצועיות, מוסדות 

 אקדמיים(:

 כיתות שנים עיר שם ביה"ס

    

    

    

    

    

 

 לא כן )יש לצרף גליון ציונים(    ב. האם יש לך תעודת בגרות מלאה? 

 לא כן )יש לצרף(    ג. האם עברת אבחון דידקטי? 

  לא כן    ? הבגרות בבחינות (התאמות) מיוחדים תנאים קיבלת האםד. 

 :קיבלת התאמות אילו ציין, כן אם

 סוג הבחינה שם ההתאמה

  

  

  

  

 

 ?לך סייעה היא במה? במיוחד לך עזרה התאמה איזוה. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 לא כן    ? הפסיכומטרית בבחינה נבחנת האםו. 

 :תנבחנ שבה האחרונה בבחינה ציוניך את פרט כן, אם

 ציון אנגלית ציון כמותי ציון מילולי ציון כללי

    

 

 לא כן    ? הפסיכומטרית בבחינה מותאמים תנאים קיבלת האםז. 

 ________________________________________________________________אם כן, פרט: 

_________________________________________________________________________ 
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 ח. איך הסתדרת כתלמיד בביה"ס?

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 ט. מהן החוזקות שלך בתחום הלימודי?

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 י. מהם הקשיים והאתגרים בתחום הלימודי? כיצד אתה מתמודד עימם? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 יא. לאיזו עזרה אתה זקוק בתחום הלימודי?

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 . תעסוקה, התנדבות ופנאי4

 לא כן    בצבא או בשירות לאומי?  שרתתא. האם 

 :)מה היה תפקידך, כיצד הסתגלת ותפקדת?( אם כן, פרט

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 לא כן    ב. האם התנסית בעבודה? 

 :)מה היה תפקידך, כיצד הסתגלת ותפקדת?( אם כן, פרט

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 לא כן    ג. האם התנסית בהתנדבות כלשהי? 

 :)מה היה תפקידך, כיצד הסתגלת ותפקדת?( אם כן, פרט

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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 . מהם עיסוקיך כיום?ד

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 . מה התחביבים שלך? מה אתה עושה בשעות הפנאי?ה

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 . מה המטרות והתכניות שלך לאחר סיום הלימודים?ו

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 מצב אישי. 5

 לא כן    א. האם אתה גר בבית ההורים? 

 אם לא, היכן מתגורר? __________________________________________________________

 לא כן    ב. האם אתה אפוטרופוס של עצמך? 

 אם לא, מדוע ומיהו האפוטרופוס? __________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 לא כן    ? כלשהיהורשעת בעבר בעבירה האם הואשמת או ג. 

 אם כן, פרט: ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 לא כן    . האם קיים קושי כלכלי? ד

 אם כן, פרט: ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 לא כן     האם אתה מוכר ע"י ביטוח לאומי?. ה

 לא כן    ? מקצועי שיקוםלזכאי אתה ___, האם _? _________נקבעו לךכמה אחוזי נכות אם כן, 

 לא כן    האם אתה מוכר במשרד הרווחה )השירות לטיפול באדם עם אוטיזם(? . ו
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 בביטוח לאומי/ שירותי רווחה עירוניים/ עמותות וכו'(:. אנא פרט שירותי תמיכה עדכניים )עו"ס ז

 טלפון גוף מטפל תפקיד שם המטפל

    

    

    

    

    

 

 יומי ומגורים -. תפקוד יום6

 א. היכן היית רוצה לגור במהלך הלימודים? 

 במעונות הסטודנטים, עם שותף מטעם תכנית השילוב 

 בית ההורים 

 ______________ :אחר_____________________________________________________ 

 מדוע בחרת כך?

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 ב. האם גרת פעם מחוץ לבית? עם מי? איך הסתדרת?

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 ג. האם אתה שולט במיומנויות הבאות:

 פירוט היכולות בתחום זה מיומנות

  לא כן    סדר וניקיון: 

 

  לא כן    בישול: 

 

  לא כן    נסיעה בתחבורה ציבורית: 

 

  לא כן    עמידה בזמנים: 

 

  לא כן    התארגנות: 
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 יומי? -לאיזו עזרה אתה זקוק בתפקוד היום ד.

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 הסטוריה רפואית. 7

 שנים לכל היותר( 5 -מהי המוגבלות המאובחנת? )יש להגיש הערכה רפואית רלוונטית עדכניתא. 

_________________________________________________________________________ 

 באיזה גיל אובחנת? ___________ב. 

 :מכתאות()יש להגיש אס האם קיימות אבחנות נוספות. ג

 הפרעת קשב וריכוז  לקות למידה  דכאון 

 חרדה  קוטבית -הפרעה דו  :)אחר )פרט 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

    פרט:הו? טיפול כלשהשנים האחרונות  3 -קיבלת בהאם . ד

 משך הטיפול שם המטפל סוג טיפול

  טיפול פסיכולוגי   

 טיפול פסיכיאטרי   

 ריפוי בעיסוק   

 ריפוי בדיבור   

 חונכות אישית   

 פרט(: 1 אחר( 

________________ 

  

 פרט(: 2 אחר( 

________________ 
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 לא כן    ? כלשהן באופן קבוע האם אתה נוטל תרופות. ה

 מלא את הטבלה הבאה: אם כן, 

 משך נטילת התרופה )בחודשים( סיבת הנטילה שם התרופה

   

   

   

 

 לא כן    ? יתאו ניסיונות לפגיעה עצמ האם יש או היו לך מחשבות אובדניות. ו

 אם כן, פרט: ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 :)מחלות או בעיות רפואיות המשפיעות על התפקוד( ם ראויים לציוןמצבים רפואיי. ז

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 . הצהרות אישיות:8

 א. מדוע אתה מעוניין להשתתף בתכנית השילוב?

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 :, בכל תחוםאתה גאה בהםציין הישגים שב. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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 . אם שאלון זה לא מולא על ידך, ציין את הסיבה לכך ומי מילא את השאלון:ג

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 :והוריו הצהרות הסטודנט. 9

 בתכנית השילוב לסטודנטים על הרצף האוטיסטי. פותלהשתת נובקשת יםמאשר והננא. 

 תלות בהיקף הלימודים באותה שנה,ללא  ,לשנת לימודים ₪ 4,000הינה  כי עלות ההשתתפות נוידוע לב. 

 ., עד סיום הלימודיםמדי שנת לימודים ואנו מתחייבים לשלמה

ג. ברור לנו כי התעריף לעיל נכון לשנה"ל תשע"ח, ועשוי להשתנות מדי שנת לימודים )היה ויחול שינוי תשלח 

 . הודעה טרם פתיחת שנת הלימודים(

 השילוב בתכנית השתלבותל הרלבנטי מידע חשפנו כלדויק, וכי המידע שסופק הינו מלא ומ כי יםמאשר ואנג. 

 .אחרים של טחונםיב את או האישי הביטחון את לסכן , וכי לא קיים מידע נוסף העלולובאוניברסיטה

 
 חתימת הסטודנט

 

 :נייד :ת.ז. :שם

 :חתימה :תאריך

 
 חתימת האם

 

 :נייד :ת.ז. :שם

 :חתימה :תאריך

 
 חתימת האב

 

 :נייד :ת.ז. :שם

 :חתימה :תאריך
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 תכנית השילוב לסטודנטים על הרצף האוטיסטי -ויתור סודיות

 

 

 ___________________ _ת.ז. _____ ________ ______________: אני החתום מטה

 

 ________________________________________________________: שכתובתי

 

סרתי למרכז שירות לסטודנט נכונים ואמיתיים. כמו כן, הנני מצהיר/ה בזאת, כי כל הפרטים והמידע שמ

עו"ס / ביטוח  -לגורם שלישי, כגון ימאשר/ת למרכז שירות לסטודנט לקבל ולמסור את הפרטים והמידע אודותי

לאומי / מטפל / קרוב משפחה / גורם פנימי ו/או חיצוני לאוניברסיטה או כל גורם אחר אשר מרכז שירות 

 בו גורם חיוני לקידום פנייתי/בקשתי. לסטודנט יראה

 

 : _________________________החתימ

 

 ____________________תאריך: _____

 

 

 חותמת וחתימת  מרכז שירות לסטודנט ___________________________________

 

 

 סמן הנני מאשר לשלוח למרצים המלמדים אותי מכתב המסביר את צרכיי בתחילת כל סמסטר נלמד( .V) 
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תכנית השילוב לסטודנטים על הרצף האוטיסטי -אישור צילום ופרסום  

 

 ,קהילה ובעולם התעסוקה. כדי לחשוף פעילות זאתבקמפוס, ב םשילובקידום הסטודנטים ואנו פועלים למען 

בהשתתפותך. נים, אנו מבקשים את אישורך לפרסם תמונות וסרטוולקדם את מטרות התכניתלעורר מודעות   

תמונות בהן מצולם בודד ומידע  ופעילויות שונות. התכניתהווי , מללא ציון שם יםקבוצתי הכוונה הינה לצילומים
 אישי יפורסמו אך ורק בהסכמת המצולם.

 
אנו מודים  .התכנית והסטודנטים המשתתפים בהת את מטרות והפרסום הוא למטרות חיוביות בלבד המקדמ

שוב זה.לך מאוד על עזרתך בקידום נושא ח  

 

 אישור

 אני מאשר/ת לאוניברסיטת אריאל בשומרון להשתמש בכל חומר מצולם בו אני מופיע, למטרות פרסום ושיווק.

 
 חתימת הסטודנט

 

 :ת.ז. :שם

 :חתימה :תאריך

 
 
 

 
 

 ס של עצמך, נא להחתים אפוטרופוס:ואם אינך אפוטרופ
 

 אפוטרופוסחתימת 
 
 

 :ת.ז. :שם

 :חתימה :תאריך

 

 
 


