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 2020אוגוסט 

 לימודים אקדמאיים ומקצועיים והספקטרום האוטיסטי

 מבוא
בשנה הזו, אולי יותר מכל הקודמות לה, אנו ניצבים בפני חוסר ודאות. לצד השאלה שתמיד עולה בסיום מערכת 

"מה הלאה?", כעת גם כאשר בוחרים מסלול לימודים, הכשרה  –אזרחי או הצבאי -החינוך והשירות הלאומי

בור עזו נקודה קריטית כל כך? אלו עומד בסימן שאלה. למה  האופן בו יבוצעו לימודיםמקצועית או אקדמית, 

תי ונקודת עירים רבים בספקטרום האוטיסטי והוריהם, לימודים אקדמיים נתפסים כדבר אשר ייתן יתרון תחרוצ

לצד הקשיים של האוטיזם ישנן לרוב יכולות קוגניטיביות גבוהות כאשר  פתיחה טובה יותר להשתלבות בתעסוקה.

תפיסה רווחת היא שאדם בעל יכולות קוגניטיביות יתרון בשוק העבודה התחרותי של היום. כאלו יכולות נתפסות  –

גבוהות וציונים טובים בבגרויות, ביצועיו בלימודים אקדמיים יהיו דומים וכי הקשר בין ההצלחה האקדמית לזו 

יה התעסוקתית הינו חיובי )זאת אומרת, ככל שהציונים האקדמיים גבוהים יותר כך גם ההצלחה בתעסוקה תה

נס במכלול המורכבות הזו צריכה להיכ כן,ל טובה יותר(. עם זאת, המציאות מלמדת אותנו שאין כך הדבר.

 וחרים להתחיל לימודים מכל סוג.בת התזמון בו את נדגיש גם אהשיקולים של בחירת מסלול המשך, ולצד ז

 שני הדגשים העיקריים המכווינים סקירה זו הינם:

 הצלחה בלימודים אקדמיים / לימודי המשך ≠הצלחה בלימודים בתיכון 

 הצלחה בשוק העבודה והשתכרות ≠לימודים/תעודה/הכשרה 

 אז מה עושה את כל ההבדל?

מת, האופן בו מתקיימים לימודים הדרגתי שהכווין לצורת למידה מסוייכון היה לנו מעבר אם במסגרת הת – סטינג

גבוהים )קרי, אקדמיים( ולימודי המשך )קרי, לימודים מקצועיים או לימודי תעודה( שונה לחלוטין ונדרש 

 "חסד"הדרגתית ותקופת כניסה ין א מהתלמיד/סטודנט להתאים עצמו למסגרת הלימודים מהיום הראשון.

 להסתגלות.

קורסים . מסוימיםגם בתוך סוגי ההכשרות ומקצועות הלימודים בסטינג של קורסים  חשוב להדגיש כי ישנה שונות

מקצועות אקדמיים ישנם  –בעיקר לימודי הנדסה ולימודים מקצועיים, אך לא רק )בהם ישנם לימודים מעשיים 

ורונה המעבר ללמידה בימים אלו של משבר הק. (הדורשים התנסות בשדה / פרקטיקום או תרגולים במעבדה

גם לאלו שאינם בספקטרום עד כמה אופן העברת החומר והדרישות הלימודיות עשוי להשפיע על  מקוונת המחיש

 ההצלחה בלימודים.

דורש מיומנויות רכות וניהוליות רבות אשר צעירים רבים בספקטרום  הסטינג אומנם אינו בוחן את הידע, אך הוא

סדר וארגון, עבודת צוות, תקשורת מול עמיתים לכיתה ומול המרצה, למידה עצמאית,  –האוטיסטי מתקשים בהן 

 חלוקה ותעדוף משימות, ועוד.

, משלב.ת אישי.ת, שיעורי אם בתיכון היתה אפשרות ללמידה בכיתה קטנה או בכיתת תקשורת, סייע.ת – תמיכות

בלימודי המשך ישנה רפואיים הניתנים באופן קבוצתי או פרטני; -תגבור, התאמות בבחינות ומגוון טיפולים פרא

נדרש מכל אקדמיה ב תנות בכל סוג מסגרת לימודים ובין מוסד לימודים אחד למשנהו.ישונות גבוהה בתמיכות הנ

, אסטרטגיות למידה ות, שיעורי עזרכמו חונכוי)עזרה המסייע לסטודנטים  מוסד לימודים להפעיל מרכז תמיכה

 ולספק הנגשות והתאמות בלימודים ובבחינות. (ועוד

לזכויות אנשים עם מוגבלות  י הקליניקה"שהוכן ע בלותגזכותון לסטודנטים עם מוה לקרוא גם אתמומלץ 

 מנהיגים נגישות ושילוב.סטודנטים  –ן "באוניברסיטה העברית בירושלים בסיוע גרעין סמ

תקופת הלימודים מסייעת להגדיר את הזהות "מה אני  לימודים הינם פרק חשוב בדרך לבגרות ולעצמאות.ה

" ועוד... בנוסף, אצל רבים הלימודים נתפסים וגם מהווים אוהב?", "במה אני מוכשר?", "מהם תחומי העניין שלי?

כן, הסביבה האקדמית מאפשרת לצעיר להיות בסביבת בני גילו -כמו טובים יותר.בוגרים לחיים  כניסה דלת

כמו בהרבה בחירות אחרות צעירים והאווירה הסטודנטיאלית שופעת עשייה חברתית הנותנת מענה ושייכות. 

בספקטרום האוטיסטי גם בתחום זה מתמודדים עם התהיות הרגילות )"מה כדאי לי ללמוד?", "היכן?", "מה יהיה 

 "אילו תמיכות ניתן לקבל?", "מה הזכויות שלי?" ועוד.-לאחר הלימודים?"...( ועם סימני שאלה נוספים

https://www.nuis.co.il/wp-content/uploads/2018/12/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94_%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%AA-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%94.pdf
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 ?נבחר מסלול לימודיםכיצד 

מושכלת לבחון את האפשרויות בצורה סקירה זו נועדה כדי לתת קצה חוט לכל המתלבטים בתקווה שהיא תעזור 

ניתן להשתמש בזכויות  ;םייעודיימסלולים רגילים ומסלולים ישנם  ודים אקדמאיים ולימודים מקצועיים;ישנם לימ -

חשוב לא פחות לזכור  לטה הנכונה עבור כל אחד ואחת,לאחר שתקבלו את ההח מודים וניתן שלא;למימון הלי

שבחירת מסלול הלימודים היא רק צעד ראשון במסע ארוך שגם אותו ניתן לעבור בצורה טובה משמעותית ומהנה. 

 על הכל נפרט בהמשך.

גם אם לימודים אקדמיים נראים דבר מפחיד, ישנם ערוצים המאפשרים כניסה מדורגת ו"נחיתה רכה" באקדמיה. 

המכינות ללימודים אקדמיים גם תכניות ייעודיות  קיימותלצד מכינות קדם אקדמיות תחת המוסדות האקדמיים, 

 .במיומנויות ניהול עצמי ונסובות בעיקר סביב מוכנות לסביבה וההתמודדויות שהאקדמיה מציבה

מאופיינות בכך שהן מאפשרות התנסות הדרגתית בקורסים אקדמיים לצד  תכניות הכנה ללימודים אקדמיים

יהוליות לשיפור ההצלחה בלימודים. מרבית תמיכה וליווי של מעטפת המסייעת ברכישת מיומנויות אקדמיות ונ

לעולם האקדמי, הבנה של מידת  מסלול זה מאפשר הכנה –תכניות אלו יהיו מוכרות כטרום שיקום בביטוח הלאומי 

משאבי זמן, כסף ואנרגיה; ודיוק בחירת התואר ומסלולי הלימוד  –ההשקעה הנדרשת לשם קבלת תואר אקדמי 

 באקדמיה.

 בבואנו לבחור תכנית לימודים או הכשרה: שאלות שמומלץ לבדוק

 מהי מטרת התכנית? למה היא מכשירה? איזו תעודה היא מקנה? .1

 מה משך והיקף הלימודים? כמה שנים/חודשים? כמה ימים בשבוע? כמה שעות בכל יום? .2

מה הן דרישות הקבלה/תנאי הסף להשתתפות בתכנית? מה נדרש על מנת להשלימה בהצלחה ולקבל  .3

 ?את התעודה

 מה התמיכות הניתנות במהלך התכנית? גם לימודיות וגם בניהול וארגון? .4

האם הלימודים הם כחלק מתכנית נורמטיבית בה הפרט מקבל תמיכות וליווי בהשתלבות במסלול לימודים  .5

 כללי, או שזו תכנית בה הלימודים נפרדים עבור חברי התכנית?

 קה בתחום?האם התכנית כוללת רק לימודים או גם שילוב בתעסו .6

 מי הגורם המממן את הלימודים? האם ניתן לקבל סיוע או השלמה בשכר הלימוד ותמיכות נוספות? .7

 

 לאומיהיטוח אגף השיקום בב

לסייע לאדם לרכוש את ההשכלה האקדמית ו/או המקצועית ואת  ההינ הלאומיאגף השיקום בביטוח מטרת 

לימודים תחת אגף השיקום . מנת שיוכל להשתלב בשוק העבודה הפתוח-על לכך, הנלוויםכישורי העבודה 

תמיד יהיו באוריינטציה למקצוע או שיפור תנאי סף לשילוב במקומות עבודה. הזכאות לשיקום בביטוח הלאומי 

ובהתבסס על פעמית ואם אין עדיין בשלות ומוכנות ללימודים או הכשרה, יישלח האדם לאבחון תעסוקתי -הינה חד

ייתכן ויומלץ  –בעת הזו תוצאותיו ייקבע האם הוא מתאים לתהליך שיקום תעסוקתי והאם הוא בשל לתהליך זה 

 יופנה למסגרות תעסוקה תחת הרווחה. –לו לחכות עם הבקשה. אם אינו מתאים לעבודה בשוק הפתוח 

לקבל שיקום מביטוח לאומי ללא לא ניתן  .נכות ומעלה 20%הזכאות לשיקום בביטוח הלאומי הינה לבעלי 

לפעם הזכאות היא הלימודים.  לגבי מסלול תהליך השיקום כולל ייעוץ של עובד שיקום הגשת תביעה לקיצבת נכות.

של ביטוח ה כמו גם הכשרות ויכולה לחול על קורסים מקצועיים או אקדמאיים, במוסדות להשכלה גבוה אחת בלבד

 לאומי.

מימון הלימודים הינו )נבחנת תקופת הלימודים המאושרת  ית השיקום שנבנית יחד עם עובד השיקוםתכנבמסגרת 

עשויים להיות זכאים לאישור  או מקבלי קיצבה 40%שנה אחת, אך לבעלי נכות רפואית מעל  בדרך כלל לתכנית של

אדם הנמצא בתכנית שיקום ) "משתקם"מימון שכר הלימוד מקבל הצד ל .(מימון לימודים לתקופה ארוכה יותר

 :אלו עשויות לכלולמיכות ת פי תכנית השיקום שאושרה לו.ל כהון שירותי תמיומגד לעו (תחת הביטוח הלאומי

חונכויות לסיוע  ;(החל מרכישת ספרי לימוד ועד ציוד אלקטרוני כמו מחשב נייד ומדפסת)ציוד לימודי  ;שיעורי עזר

https://www.btl.gov.il/benefits/Vocational_Rehabilitation/Vocational_Rehabilitation_disabeld/Pages/default.aspx
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בעיקר לבעלי לקויות למידה )הקראות ותמלולים  בהכרת הקמפוס, תיווך מול המוסד האקדמי, ליווי חברתי וכד'; 

תלוי בהיקף הלימודים ); סיוע בשכר דירה ממקום המגורים אל מוסד הלימודים החזרי נסיעות ;(או לקות ראייה

ואין  דמי שיקום המהווים השלמת קיצבה לאלו שאינם מקבלים קצבת נכות מלאהף ; וא(ומרחק ממקום המגורים

הכיר אגף השיקום בצורך לסיוע בתכלול תכנית השיקום עבור סטודנטים אחרונה ל .להם עורף כלכלי איתן

 זה מתכלל את תכנית השיקום של גורם – "מלווה הכשרה"בספקטרום האוטיסטי, ונכנסה פונקציה חדשה של 

מלווה ההכשרה יסייע באיתור ובקרה על קיומם של שיעורי לרוב הסטודנט אל מול עובד השיקום ומוסד הלימודים. 

עבודה מול מרכזי הנגישות על הגשת הקבלות לעובד השיקום לקבלת החזרים, סיוע ברישום לקורסים, העזרה, 

מלווה הכשרה יסייע  –רצים, עבור לימודים הדורשים פרקטיקום ביצוע ההתאמות במבחנים ובחינות, תיווך מול המ

השלמת תכנית השיקום בלימודים עד  על אחראי מלווה ההכשרהבגדול  ועוד.במציאת מקום ההתנסות המעשית, 

 לסיום מוצלח שלה.

בהגעה לבשלות  ASDמכיר בחשיבות תהליכים שיקומיים המסייעים לצעירים עם  גף השיקום בביטוח הלאומיא

תכניות אלו מהוות צעד ראשוני  – שיקום"-תכניות "טרוםובבחירת מסלולי לימוד והכשרה, ולכן מסייע במימון 

רסי שיקום מוגבלות מאוד במשך ובהיקף שלהן. גם קו-בכדי לאפשר לאדם להיכנס לתכנית שיקום. תכניות טרום

אקדמית והשלמת בגרויות, עשויים להיחשב כטרום שיקום אם הם נדרשים לאדם -הכנה לפסיכומטרי, מכינה קדם

 לצורך קבלתו לתכנית לימודים שאושרה לו במסגרת תכנית השיקום.

 

אנשים בספקטרום האוטיסטי כתכניות טרום לתכניות ייעודיות הכיר אגף השיקום במספר בשנים האחרונות 

 :שירות ללימודים אקדמייםשיקום המכ

 , מתנסים המשתתפים בקורסים אקדמייםמכינת אבני דרךבמסגרת  –חי -במכללת תל טעימות אקדמיות .1

וצוברים נקודות אקדמיות להמשך הלימודים לתואר. הלימודים נעשים עם מעטפת ותמיכה של צוות 

העמותה גם מעבר לשעות הלימוד בקמפוס, תוך קבלת הכשרות משלימות של מיומנויות למידה, ניהול 

 עצמי, הכנה לעולם העבודה ועוד.

תכנית בשיתוף עם ישראל מעבר למגבלות של ג'וינט ישראל. התכנית פועלת במספר  – סטודנטלהיות  .2

 אונו, מכללת אחוה, מכללת אורנים ומכללת דוד ילין. תהאקדמי הקריה –מוסדות אקדמיים ברחבי הארץ 

 ]לברושור[

תכנית הכוללת שלושה ימים בשבוע של דירת הכשרה ושילוב  –אביב -באוניברסיטת תל תכנית דרור .3

 ]לברושור[בקורסים אקדמיים ויומיים בשבוע חיפוש והשתלבות בעבודה. 

. המסלולים הללו משתנים בהתאם לאנשים בספקטרום האוטיסטי ותכניות ייחודיות מסלולי לימודיקיימים מספר 

 . תכניות אלו מקנות תואר אקדמי או תעודה.1דות והארגונים המפעילים והביקושלגורמי המימון, למוס

תכנית "כפיר"  תואר במנהל עסקים לאנשים מהמגוון האוטיסטי. -, הקריה האקדמית אונו תכנית כפיר .1

 מאפשרת לבחור  אחת  מהתמחויות הפקולטה למנהל עסקים: מערכות מידע, מימון, חשבונאות או נדל"ן.

 ]לברושור[ עטפת מקצועית של ליווי ותמיכה  פריסה מדורגת של התואר.מ התכנית נותנת

, אוניברסיטת אריאל בשומרון. תכנית המסייעת בליווי תכנית שילוב לסטודנטים על הרצף האוטיסטי .2

 ]פרטים כאן[רה חברתי. וחניכה אישית של סטודנטים בלימודיהם באקדמיה, עם סדנאות ומערך העש

3. QA – 2008תכנית להכשרה בוגרים עם אספרגר לבדיקות תוכנה. התכנית פועל משנת  – בדיקות תוכנה 

 כשרה וההסמכה לבדיקות תוכנה היא גם משלבת בחברות הייטק בהצלחה מרובה.ולצד הה

שיקום תחת אגף השיקום בביטוח הלאומי, המכשירה לשילוב בעולם -תכנית טרום –, מכללת גל לתכנית ט .4

הקניית מיומנויות תעסוקתיות ושילוב בהתנסויות  –העבודה. התכנית מוכוונת לתעסוקה בשוק הפתוח 

 תעסוקתיות.

תכנית להכשרה והשתלבות בתחום הפיננסים לאנשים עם  –חקר אוטיזם , מרכז לטיפול ומחישוב לשילוב .5

 .אוטיזם ולאנשים עם מוגבלות

תכנית טרום שיקום המסייעת בהכנה לעולם העבודה  –, האקדמית גורדון אדמיניסטרציה בכלים דיגיטליים .6

 ]לברושור[ושילוב בתעסוקה. 

                                                           
 ובתכניות חדשות שלא צוינו במסמך זה. המוזכרות במסמך זהיש להתעדכן מעת לעת בנוגע לפעילות התכניות  1

https://www.avneiderech.org.il/programs/mechina/
http://promo.jdc.org.il/student/
https://www.avneiderech.org.il/wp-content/uploads/2020/08/להיות-סטודנט-2020-נגיש.pdf
https://m.tau.ac.il/dror
https://www.avneiderech.org.il/wp-content/uploads/2020/08/תכנית-דרור.jpeg
https://www.ono.ac.il/curriculum/the-kfir-program/
https://www.avneiderech.org.il/wp-content/uploads/2020/08/ברושור-כפיר-תשפא-1.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/studentsservices/%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%A8%D7%91-%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%98/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%A3-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98/
https://www.avneiderech.org.il/wp-content/uploads/2020/08/הרשמה-לתכנית-שילוב-107.pdf
https://www.aqa.co.il/
https://galcollege.org.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%98%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%A3-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-asd/
https://www.hishuv-shiluv.com/
https://www.gordon.ac.il/%D7%97%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%99%D7%9D
https://www.avneiderech.org.il/wp-content/uploads/2020/08/טרום-שיקום12.png
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קורסים משתנים, קצרי מועד או באינטנסיביות נמוכה,  –, סמינר הקיבוצים המרכז לתכניות נגישות .7

המקנים תעודה מטעם סמינר הקיבוצים, בקבוצה ובתכנית מותאמת או בהשתלבות פרטנית. לדוגמא: 

 ועריכת וידאו. הפקהצילום, עוזרי 

של תפקידו  .הסטודנטים קןידאת חשוב שתכירו ללא תכנית ליווי ייעודית, במוסד אקדמאי ללמוד אם בחרתם 

לסייע במהלך הלימודים לסטודנטים בנושאים לימודיים וחברתיים  )לעיתים מופיע כ"דיקנאט"( הסטודנטים דיקן

היחידה מפעילה סדנאות כה ושירותי ההנגשות והחונכויות נמצאים תחת יחידה זו. מרכזי התמי הקשורים.

לאסטרטגיות למידה, שיעורי עזר וחוכנויות ואף מסייעת בקבלה ללימודים עבור סטודנטים עם מוגבלות שאינם 

נטים. כן, לרוב ניתן יהיה לקבל גם טיפולים ריגשיים מסובסדים לסטוד-כמועומדים בתנאי הסף האקדמיים. 

עם מוגבלות ו/או לקויות למידה  במסגרת הדקנאט מתקיימות לעיתים תכניות ייחודיות שמטרתן לסייע לסטודנטים

 הפרעות קשב וריכוז, להתמודד עם דרישות הלימודים האקדמיים ולקבל את התמיכות הנחוצות.ו

 עוד מוסדות אקדמיים  ישנם) והמכללות האקדמיות הגדולות תמיכה באוניברסיטאותהמרכזי  - שווה להכיר– 

 :(ג"באתר המלהמלאה הרשימה מכללות אקדמיות לחינוך. שאינם מתוקצבים ו ,יםבמתוקצ

  כולל גם את יחידת )ימודי, רפואי ורגשי תמיכה לסטודנטים עם לקויות על רקע למרכז  –ה "חמממרכז

 חי-, המכללה האקדמית תל(הנגישות

 תמיכה ונגישות אקדמית, הקריה האקדמית אונומרכז  –א "מתנ 

 אביב-, אוניברסיטת תל"בצוותא"רכז מ 

  אילן-ברוניברסיטת אתמיכה והנגשה לסטודנט, מדור 

  הנגישות של האוניברסיטה העבריתיחידת 

  בנגב גוריון-תמיכה, אוניברסיטת בןמרכז 

  לנגישות ולקויות למידה, אוניברסיטת חיפההמדור 

  יעוץ, תמיכה ונגישות, האוניברסיטה הפתוחה אבחון, –ן "איתמרכז 

 תא תחת אגודת הסטודנטים הפועל תחת אגודת נגישות מנהיגיםסטודנטים  -תא סמ"ן  – שווה להכיר .

שכלה הגבוהה הסטודנטים במגוון מוסדות אקדמיה. חבריו הינם סטודנטים עם מוגבלות אשר מקדמים נגישות בה

נושא המוגבלות ונגישות לשיח החברתי  ובחברה. דרך אירועי מודעות ושיח משותף, מביאים חברי תא סמ"ן את

 באקדמיה.

במסלול לימודים הינה רק הבחירה אקדמיים, הוא רב. -ולאאקדמיים  –ללימודי המשך  מגוון האפשרויות ,לסיכום

ימודים, האינטנסיביות משך הל)מצד הצעיר/ה  את המשאבים הנדרשיםתהליך קבלת החלטות הבוחן  סיומו של

סוג )כשמשלימים אותם בהצלחה  ביחס למה שמקבלים (עלויותהסטינג והדרישות לקבלת התעודה, שלהם, 

. (התאמות ותכניות ייחודיותמימון, מרכזי נגישות, ) ול התמיכותאל מ (התעודה, סיוע בשמה, אפשרויות תעסוקה

או התזמון הנכון זהו והאם עכשיו  תחום העניין והמקצוע בו רוצים לעסוק בעתידזהו האם  –החשוב מכל ואולי 

 ודים מחייב.בטרם הכניסה למסלול לימ והתנסויות , מיומנויותשיש להמתין ולצבור עוד ידע

 !ומוצלחת מאחלים לכם שנת לימודים פורייה

 

 :עמותת אבני דרך מפתחת שירותים לחיים עצמאיים בקהילה לאנשי הספקטרום האוטיסטי

פנאי, קבוצות לצעירים בהובלה עצמית, ליווי בצבא, מכינה לחיים עצמאיים, מכינה  תכניות

למתנדבי שרות לאומי וצבאי, קומונת אתגר, סל שירותים גמיש לחיים עצמאיים בקהילה 

 .ועוד

המידע נאסף מתוך עבודת השטח של עמותת אבני דרך ואינו מהווה תחליף למידע  **

 .הממשלתי הרשמי

https://www.avneiderech.org.il/ 

https://www.smkb.ac.il/certificate-programs/special-edu-studies
https://che.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94/
https://www.telhai.ac.il/%D7%97%D7%95%D7%92-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99/%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9D-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%A8%D7%A7%D7%A2-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99-%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A9%D7%99
https://www.telhai.ac.il/%D7%97%D7%95%D7%92-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99/%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9D-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%A8%D7%A7%D7%A2-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99-%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A9%D7%99
https://www.ono.ac.il/matana-center/
https://deanstudents.tau.ac.il/support
https://www.biu.ac.il/Dean/meoravut/index.html
https://studean.huji.ac.il/book/%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA
https://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/support_center.aspx
https://headstart.co.il/project/56323
https://www.openu.ac.il/dean-students/ld/pages/default.aspx
https://www.nuis.co.il/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D7%9E%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.avneiderech.org.il%2F%3Ffbclid%3DIwAR0jpZx39BXT3cAjaMwH0w5DKhRJ1eei_B3l4BYwNhfLztX46aaJpGcKJL8&h=AT0RyEgBf1mAfHy6KMmXzyAX0U2t8kuX8Vmw8sFYeok8NUSPAbSXQ5NmeY6EiY3Z2ZT657ttucMD307DibgKSxJ3lHHPn1fKGGyi3x16H649BrJuMzyPCE13go8Zu-0a_3cQxIKWSWUjwwaoPt98NS-7Lc_VaoGVk7Jwx43sY-n3aK6GlJBI170cI2754iPyGQg0yf72hzWm3Q14TTF5Av1iuI7-lcVnJeHiOj9b5i-mYIcP6wS2tpU4ikl7wbJpPz7bGtctYRfEOm2v-s6oxTHZDUIk078STijpwB5cTMcoWZZIBKC_MOvDou0Lu8EBAIfGN_pSTsEYvkbpmRxKGrIx-nX1V3lCgeqg96vo0HSXviKC551vyv91kyQ1RybGyIy4hM2Oy_h1CE1aFIZ3J-TMM2OR6W1CFSMtFVuemDSV2_-czAqcJSyXd5ovmg6hvUPMxlPXt0nXNaCpRON-z6htrKFR8jl3Or7d2UIwABzYqILxDBAShkeNMa8sbvJdiRud6lQ9Ls2W6lC3njEUaSC1c7ijmNvMe28Q9-v-vdOEynAGf56koR2IS4VsHW_IEqe-OTJzEvPB2NmqSxkQEi8ckz_UBbfUfPBKA-tOtdNliUkMT-VrNzzInsIAqWOB_3mb

