
אתם לא מאמינים שתצליחו 
להתקבל לאוניברסיטאות המובילות?

חולמים ללמוד באוניברסיטה 
אבל אין לכם את ציון הפסיכומטרי הנדרש?

תכנית האבחון והליווי הייחודית 
של מכון פוירשטיין מחפשת אתכם

מכון
פוירשטיין

!

לפרטים יש לפנות ל: 
איש קשר באוניברסיטה העברית

״תכנית יוצאי אתיופיה״ - עזרא אייטולי הוביי,
aitoli_h@walla.com | feuerstein.huji@gmail.com 

 טל': 052-6091408

אשת קשר באוניברסיטת בר אילן
"תכנית יוצאי אתיופיה- זמד סאווינה,

zamed88@gmail.com | 054-6941987

אשת קשר באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת בר אילן,
adidavid77@gmail.com תכנית פריפריה – עדי דוד

054-5928787

מכון
פוירשטיין



המשתתפים אינם נדרשים לשלם עבור התכנית והיא מתקיימת באמצעות הסיוע 
הנדיב של קרן אדמונד דה רוטשילד ותורמים נוספים, ותוך שיתוף פעולה של 

האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בר אילן.
מס' המקומות מוגבל. הקדימו להרשם!

רק מועמדים שיימצאו מתאימים על פי האבחון הדינאמי וריאיון אישי יתקבלו לתכנית.

"יש בתכנית בשורה גדולה, מעצם כך שאפשר לאבחן 
גם בדרכים אחרות, ולא רק ע"י הפסיכומטרי." 

פרופ' שרה סטרוזמה- האוניברסיטה העברית.

"שיטת פוירשטיין נחלה הצלחה גדולה, הרבה מעבר 
לציפיות. כל הסטודנטים מצליחים, וחלקם אף סיימו 

את השנה הראשונה בהצטיינות."               
פרופ' חיים טייטלבאום - אוניברסיטת בר-אילן.

"החלום שלי היה ללמוד ריפוי בעיסוק. לא אני ולא 
הסובבים אותי האמנו שאני מסוגל. בזכות תכנית 

פוירשטיין הצלחתי להכיר בפוטנציאל הטמון בי, והיא 
עזרה לי להגשים את החלום שלי"

אורי חבורה – סטודנט לריפוי בעיסוק באוניברסיטה העברית

  מהי תכנית פוירשטיין?
את  הבוחן  פוירשטיין  מכון  של  הייחודי  האבחון  על  מבוססת  התוכנית 
יוצאי  לצעירים   כניסה  כרטיס  ומקנה  סטודנט,  כל  של  הלמידה  פוטנציאל 
אתיופיה ומהפריפריה שעד כה לא התקבלו לחוגים מבוקשים באוניברסיטה.  
קורס הכנה  פוירשטיין,  ייחודי של מכון  פיתוח  פרי  כוללת אבחון  התוכנית 

מיוחד וליווי, המסייעים למשתתפים לסיים את המסלול האקדמי. 
באוניברסיטה  האחרונות,  השנים  בשבע  רבה  בהצלחה  מיושמת  התכנית 
העברית ובאוניברסיטת בר אילן. מעל 150 הסטודנטים אשר השתתפו עד כה 

בתכנית, מגיעים להישגים מרשימים בפקולטות 
לרוקחות, משפטים, ריפוי בעיסוק, פסיכולוגיה, מדעים, כלכלה, חשבונאות, 

מדעי המחשב, עבודה סוציאלית, רפואה ועוד.

  קהל היעד לתכנית
הפריפריה  ביישובי  בתיכון  שלמדו  צעירים  מועמדות  להגיש  יוכלו  לתכנית 
(החל מניקוד 30, כמפורט  "ראויים לקידום"  ונמצאו  והחברתית  הגאוגרפית 

בקישור) ויוצאי אתיופיה.
/http://www.kidum-edu.org.il/reuim-lekidum

  תנאי קבלה 
בעלי תעודת בגרות עם ציון ממוצע של 90 מינימום וציון פסיכומטרי שעומד 

על עד 100 נקודות פחות מהנדרש לחוג בו הם רוצים ללמוד. 

  ייחודיות התכנית
ומאפשר  מלאים,  יומיים  במשך  נערך  הכנה,  דורש  שאיננו  דינאמי,  אבחון 
לנבחנים להביא לידי ביטוי את פוטנציאל הלמידה, שלא תמיד בא לידי ביטוי 

במבחן הפסיכומטרי.                   
קורס מרוכז לפני תחילת שנת הלימודים באסטרטגיות למידה וחשיבה.

סדנת הכנה למבחני סמסטר א' בשנת הלימודים הראשונה.
ליווי אקדמי וחברתי נרחב במהלך התואר. 


