
למידה משלבת התנסות מעשית

ת ועמותת אלומה"ות-ג"מיזם משותף מל

ב  "תשפ–פ "תש



."תעסוקה-רצף אקדמיה"חלק מ •

בהתאם לתכנית  , עידוד וקידום החדשנות באיכות ההוראה והלמידה•
.ת"הרב שנתית של ות

" אלומה"מיזם משותף עם עמותת •
לשלוש שניםח"מלש24בתקצוב כולל של 

תכנית תמיכה-למידה משלבת התנסות מעשית 

לפתח קורסים  , ת"י ות"המוסדות המתוקצבים עותמרוץעידוד 

.התנסותי-אקדמי עם פן יישומי-הכוללים פן תאורטי, משלבי התנסות

בניית גשר בין האקדמיה ושוק התעסוקה  



עקרי  
התכנית

הקניית ניסיון וכלים מקצועיים לסטודנט להשתלבות  •
.  בשוק התעסוקה

האחראי על פתיחה והפעלת  מערך מוסדיפיתוח •
במסגרת לימודי התואר  " קורסים משלבי התנסות"

(.בעיקר במדעי הרוח והחברה)הראשון 

מסייעת למוסדות בהקמת תשתית , עמותת אלומה•
סיוע , הכשרה מקצועית לצוות: להפעלת הקורסים

ניהול מערכות  , באיתור ושיבוץ במקומות התמחות
.הערכה ומדידה של התכנית ועוד, המידע



רכיב  
אקדמי

בהתאם  , ז"בנקורס בחירה אקדמי המזכה •
.להנחיות ולכללים האקדמיים של המוסד

הקורס יתייחס גם לחיבור והקשר בין התכנים  •
.וההתנסות

רכיב  
התנסותי

מתבצע בארגון חונך בתפקיד רלוונטי לתחום  •
שעות  120לימודי הסטודנט בהיקף של לפחות 

.בליווי מקצועי



תת תעסוקה וחוסר התאמה בין תואר אקדמי לבין  -נושא עולמי בוער
תעסוקה הולמת

האתגר

מהמעסיקים מעידים כי יגייסו רק עובדים בעלי ניסיון

מהסטודנטים בישראל טוענים שהאקדמיה לא הכינה אותם  
טוב מספיק לשוק התעסוקה

מבוגרי האקדמיה בישראל לא עובדים במקצוע התואם את תחום לימודיהם



עולמיתפרספקטיבה

מחקרים בינלאומיים מעידים כי להתמחות השפעה חיובית על מעמד הבוגרים בהיבטים של

משך זמן  
חיפוש  
עבודה

רמת שכר שביעות רצון  
העובד

שביעות רצון  
בארגון

ב ובאירופה"מבוגרי האקדמיה בארה
עשו התמחות במהלך לימודיהם



רשת של מאות ארגונים חונכים  

מגזר חברתי15%מגזר עסקי 57% מגזר ציבורי 28%



פיתוח מיומנויות ניהוליות לעובדי הארגון חשיפה לעתודות כוח אדם 

אחריות חברתית  תוצרים מקצועיים



אתגר נוסף-אוכלוסיות מגוונות

שפהפערים חברתיים

תנאים גאוגרפיים ותחבורתיים

לחץ כלכלי מצב משפחתי/ גיל

חוסר מודעות חברתית

אתגרים אקדמיים

הימנעות מעסיקים משילוב



יותר סיכוי למצוא 
עבודה תואמת השכלה  

לסטודנט שעשה את  
תכנית ההתמחות 

מהמתמחים קיבלו  
הצעת עבודה במקום 

ההתמחות 

מהמשתתפים הביעו  
שביעות רצון רבה

נתונים מתקופת הפיילוט–אימפקט חברתי 



מודל הפעולה של קורסים משלבי התנסות



ממונה אקדמי 
בעל ניסיון מנהלי 

וראייה רוחבית

:רכזים-התנסות
מקומות ההתנסות
ליווי הסטודנטים

:  מרצים-אקדמי
הוראה אקדמית 

של הקורס

הנהלת  :מבנה המערך המוסדי
המוסד

מנגנון רלוונטי  

במוסדקיים 



תחומי האחריות של המערך המוסדי
מכלול הלמידה משלבת ההתנסות

קשר עם המיזם
המשותף

ארגונים 
חונכים

מחלקות אקדמיות
חברי סגל

סטודנטים



רכיב  
אקדמי

בהתאם  , ז"בנקורס בחירה אקדמי המזכה •
להנחיות ולכללים האקדמיים של המוסד

תחום ספציפי ועוסק  /מיועד לסטודנטים מחוג•
בקשר בין תאוריה ופרקטיקה בדיסציפלינה

עיבוד ובקרה  , מפגשי הקורס יכללו ליווי•
(הקורה במקביל)אקדמית על רכיב ההתנסות 

דגש על היכרות עם עולם העבודה המקצועי  •
הרלוונטי לדיסציפלינה



רכיב  
התנסות

מתבצע בארגון חונך בתפקיד  •
רלוונטי לתחום לימודי הסטודנט

שעות בהן נמצא  120היקף של •
הסטודנט בארגון

ההתנסות נעשית בליווי של חונך •
בעל תפקיד רלוונטי בארגון



ליווי  
אישי

עוזר  / הסטודנטים בקורס מלווים על ידי רכז •
:הוראה לכל אורך הדרך

תיאום ציפיות/ מיון –קליטת הסטודנטים לקורס •

,  שיבוץ הסטודנטים להתנסות מתאימה בארגון חונך•
י הרכז"עשגוייסאו , מתוך הרשת

מעקב שוטף מול הסטודנט ומול הארגון החונך  •
לווידוא תהליך התנסות איכותי

קשר שוטף עם המרצה להבטחת תהליך שלם•



מעטפת  
תמיכה  

מקצועית  
של המיזם

(י אלומה"ע)

איכותייםארגונים חונכים סיוע באיתור וגיוס •

הכשרה מקצועית וליווי של הסגל במערך  •
המוסדי

אוכלוסיות מגוונותכלים ותמיכה בשילוב •

שיבוץ  , מערכת מידע לניהול תהליך הרישום•
ומעקב במסגרת ההתנסות

של הקורסים ותוצאותיהםהערכה ומדידה •



פ"ל תש"שנה

מדעי  , אומנות ועיצוב, מזרח תיכון, תקשורת, היסטוריה, פוליטיקה וממשל: תחומי לימוד מגוונים
.ועוד,ספרות, ניהול משאבי אנוש, מדעי ההתנהגות, חקלאות, ניהול, סוציולוגיה, תקשורת, החיים

סטודנטים  

מהחברה הערבית
סטודנטים עם  

מוגבלויות

סטודנטים קורסים מוסדות

280 60 1600 97 19


