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ערכת איכות והבטחתהלה האגף  
 

 י"ג ניסן, תשע"ט
 2019אפריל,  18

 
 לכבוד

 המתוקצבים ע"י ות"ת  ראשי המוסדות להשכלה גבוהה
 

 שלום רב,
 

 במסגרת התואר הראשוןלעידוד "למידה משלבת התנסות" תכנית תמיכה בנושא  וות"ת החלטת מל"ג הנדון:
 במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת

 את נושא עידוד החדשנות בהוראה ובלמידה, הציבו מל"ג וות"ת תשפ"ב-שנתית לשנים תשע"ז-במסגרת התכנית הרב

כלים אשר יסייע  ארגזעל הסטודנט לסיים את לימודיו עם כי הבנה בין היתר החדשנות בהוראה כוללת  כיעד לקידום.

  .פניובלו להשתלב בשוק התעסוקה ולהתמודד עם האתגרים הרבים העומדים 

מיזם משותף עם בצאת ל, הוחלט )בהתאמה( 11.4.19וביום  13.3.19 מל"ג בישיבותיהן ביוםות"ת ובהמשך להחלטות 

את המוסדות לפתח  המיזם המשותף יעודד .1תשפ"ב-לשנים תש"פ"למידה משלבת התנסות"  עמותת אלומה בנושא

התנסותי. במסגרת התכנית, יתומרצו המוסדות -אקדמי עם הפן היישומי-קורסים המשלבים את הפן התאורטי

ותכנים אקדמיים, ובכלל זה משלבת התנסות מעשית הלמידה ההאחראי על מכלול מוסדי המתוקצבים לפתח מערך 

, בעיקר בתחומי מדעי החברה והרוח. ות שיוצעו לסטודנטים במהלך לימודי התואר הראשוןקורסים משלבי התנס

 מדרישות התואר או הפרופסיה.  הקורסים יוצעו בתחומים שאינם כוללים התמחות/הכשרה מעשית כחלק

 ,בשטחמוביל ההמפעיל מסגרת המיזם המשותף כגורם במשמשת  ,רוטשילד דה אדמונד קרן בשיתוף, עמותת אלומה

אשר יאושרו להפעלה  קורסיםהריכוז כל הצעות ובקשות המוסדות, פיקוח, בקרה ותקצוב של  האחראי בין היתר על

במוסדות, מתן תשתית לכלל המוסדות להפעלת הקורסים ובהם הכשרה מקצועית לצוות המוסדות, סיוע באיתור 

  כלל התכנית.דע והערכה ומדידה של ושיבוץ במקומות התמחות, ניהול מערכות המי

 מבנה התכנית

 מערך מוסדי: .1

משלבת הלמידה ההאחראי על מכלול כתנאי להשתתפות בתכנית, על המוסדות יהיה להקים מערך מוסדי  .1.1

ותכנים אקדמיים, אשר בראשו עומד גורם אקדמי ליבתי, ואשר יפעל במסגרת מנגנון התנסות מעשית 

ההוראה( או במסגרת מנגנון חדש שיוקם לטובת עניין קיים )למשל תחת המנגנון לקידום ושיפור איכות 

 זה.

ויהיה אמון על ליווי  יהיה אחראי על ההקמה והתחזוקה של הקורסים משלבי ההתנסותהמוסדי  המערך .1.2

 :הקורס אל מול הארגונים בהם מתבצעת ההתנסות ובכלל זה

 של הקורסים במודל. על הפן האקדמי הממוניםעל הקשר עם המרצים  יותאחר (א)

                                                 
 לחתימת הצדדים על ההסכם בנושא. מימוש התכנית במסגרת המיזם המשותף, הינו בכפוף  1
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 למרצים המעוניינים לפתח קורסים משלבי התנסות. סיוע (ב)

 ., בסיוע המיזם המשותףרלוונטיים להתנסות ארגונים חונכיםעל מציאת  יותאחר (ג)

תיאום מול ארגונים חונכים, התאמת הסטודנטים למקומות ההתנסות בתחום לימודיהם, ליווי  (ד)

 הסטודנטים המתנסים, וליווי הארגונים החונכים לאורך השנה. 

 לתחום ההתנסות במהלך הנרכשים והכישורים תההתנסו מקום בין התאמהידוא כי קיימת ו (ה)

 , תוך אחריות על כךבעתיד הולמת לתעסוקה תשתית לספק במטרה ,הסטודנט של הלימודים

מתנסים בעיסוקים ובמיומנויות הרלוונטיים ישירות לתחום לימודיהם; היעדר ניצול  סטודנטיםהש

 י לסטודנטים.ביטוחוכיסוי  הענקת סיוע במצבים הדורשים התערבות ;או פגיעה בהם

 מהווה כתובת עבור הסטודנט בכל פנייה הנוגעת להתנסות המעשית. (ו)

 .ועל מתן הציונים אחריות על האיכות האקדמית של הקורסים (ז)

 אחריות על בניית תכנית שנתית במסגרת המודל והגשתה לאישור מל"ג וות"ת. (ח)

 ת ייחודיות.מתן מענה לאוכלוסיו (ט)

 המערך המוסדי יקבל את השירותים המקצועיים הבאים מן המיזם המשותף: .1.3

 סיוע באיתור וגיוס ארגונים חונכים. (א)

 הכשרה מקצועית של סגל המערך המוסדי בכל הנוגע לגיוס וליווי הסטודנטים והארגונים החונכים. (ב)

 המעשית.מערכת מידע לניהול תהליך הרישום, שיבוץ ומעקב אחר ההתנסות  (ג)

 הערכה ומדידה של הקורסים ותוצאותיהם.  (ד)

השתתפות בהכשרות המקצועיות, דיווח במערכת המידע, ונטילת חלק בתהליכי הערכה והמדידה, מהווים תנאי 

 להשתתפות בתכנית, ולקבלת התקצוב מן המיזם המשותף.

 הקורסים .2

 :הקורסים בתכנית יכללו .2.1

ולכללים האקדמיים של , בהתאם להנחיות באחריות המוסד האקדמיהמתקיים  תאורטירכיב  (א)

 המוסד. 

 לתחום לימודיובתפקיד רלוונטי שעות לפחות,  120בהיקף של רכיב התנסות מעשית בארגון חונך,  (ב)

  .בארגוןנטי רלווותחת ליווי צמוד של בעל תפקיד של הסטודנט, 

לימודיו לתואר הקורסים יהוו חלק מקורסי הבחירה המוצעים לסטודנט בתחום לימודיו במסגרת  .2.2

 הראשון.

 , בהתאם לשיקולי המוסד.לתואר הנספרות הזכות נקודות ממניין חלק יהווים הקורס .2.3

או הסבה והתאמה של קורס קיים שאינו כולל כיום  נבנה באופן ייעודיהקורס המוצע יכול להיות קורס ש .2.4

 רכיב התנסות.

מקרה אינו כולל תחומים שבהם המודל מתייחס ללימודים בעיקר בתחום מדעי החברה והרוח, ובכל  .2.5

 ההתמחות מהווה חלק מחובות התואר או המקצוע.

 6-סטודנטים ו 7,000קורסים עבור מוסד עם עד  4מספר הקורסים מינימאליים שעל מוסד להציע הינו  .2.6

 סטודנטים ומעלה. 7,000קורסים למוסד עם 
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 הנחיות להגשת הבקשה .3

ות"ת, יהיה רשאי להגיש בקשה לקבלת תקצוב להפעלת מוסד מוכר להשכלה גבוהה המתוקצב על ידי  .3.1

 תכנית במודל של למידה משלבת התנסות במסגרת התואר הראשון.

 בהתאם לקווים המנחים המפורטים להלן: על המוסדות להגיש הצעותיהם  .3.2

 חזון התכנית (א)

ההצעה תתאר את ה"אני מאמין" שינחה את המוסד המציע  בפיתוח וקיום התכנית, לרבות הגדרת 

 פרופיל הבוגר אותו בכוונתם להכשיר וכיצד התכנית מקדמת הכשרה זו. 

 :בהצעות התייחסות לנושאים הבאים לבהקשר זה תיכל

i.  אופן העברת המסר והרעיון העומדים מאחורי התכנית לציבור חברי הסגל

 והסטודנטים.

ii.  התאמת ההתנסות המעשית והשתלבותה בלימודים לתואר בכללותו ולתכנים

 האקדמיים.

iii.  מטלות הקריאה, מדדים ים בתכניתדרישות הקורס -איכות אקדמית נאותה ,

 להערכת הישגי הסטודנטים ועוד.

iv. ים בתכניתהתאמת סגל ההוראה לייחודיות ולמטרות הקורס. 

 ניהול  התכנית  (ב)

 אופן התנהלות התכנית, הגורמים המעורבים והאחראים על יישומה במוסד. המוסד יפרט את

 מבנה התכנית המוצעת (ג)

כאמור, במסגרת התכנית יוצעו לסטודנטים בתואר ראשון קורסים משלבי התנסות הרלוונטיים 

 לתחום לימודיו. 

 בהקשר זה יפרט המוסד את רשימת הקורסים המיועדים להיכלל בתכנית השנתית ובכלל זה:

i. .שם הקורס 

ii. .מועד מתוכנן לפתיחתו 

iii. .סילבוס של הקורס 

iv. תפוקות הלמידה של הקורס 

v.  פרטי המרצה של הקורס 

vi. .קהל היעד של הקורס 

vii. .מספר סטודנטים לקורס 

viii.  מספר מינימאלי לפתיחת קורס 

ix. .מקומות התנסות אפשריים ומתאימים לקורס 
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 ובחינת ההצעות מועד ההגשה .4

 .12.6.2019את ההצעות עד ליום  על המוסדות להגישעבור שנה"ל תש"פ  .4.1

 30.5.2021-וה 30.5.2020-עבור שנה"ל תשפ"א ותשפ"ב על המוסדות יהיה להגיש את ההצעות עד ה .4.2

 בהתאמה.

 .על ידי ועדה מקצועית שתוקם לצורך נושא זהותאושרנה בחנה יההצעות ת .4.3

 תקציב התכנית .5

בהתאם למודל התכנית תתוקצב על ידי ות"ת והגוף הנבחר כשותף למיזם, "עמותת אלומה", באופן שווה,  .5.1

 .3.4.19אותו אישרה ות"ת בישיבתה ביום 

 . ₪אלפי  4,525תעמוד תשפ"ב -כל אחת מהשנים תש"פב המוסדותכלל  עבורמסגרת התקציב  .5.2

 התקציב יוקצה למוסדות ע"י המערך המפעיל באופן הבא:  .5.3

 ₪אלפי  40-אשונה יתוקצב המוסד בקורס בשנת הפעלה ר כל (א)

 . ₪אלפי  25-כל קורס ממשיך יתוקצב המוסד ב (ב)

 7,000קורסים למוסד עם עד  4היקף הקורסים המינימלי המאושר לתקצוב למוסד יעמוד על  (ג)

 . ומעלה סטודנטים 7,000עם קורסים למוסד  6-סטודנטים ו

פעול במוסדות לאחר אישור היקף הקורסים במידה וייוותר תקציב המיועד לתקצוב הת (ד)

פין תתבצע הגדלה תקציבית ואו לחלהמינימאליים לכל אחד מהמוסדות אשר הגישו בקשה, 

 ייבחן תקצוב קורסים נוספים מעבר להיקף המינימאלי.ממקורות אחרים במיזם, 

ביצוע בפועל  תקצוב בפועל יתבצע, לאחר אישור הקורסים המוצעים והפעלתם בהתאם לבקרת המיזם על .5.4

 של הקורסים.

 

 שתי כתובות האימייל הבאות:ל  9.2016.21 -עד האת ההצעות יש להגיש  

  Internship@aluma.org.il :עמותת אלומה 

 tamarm@che.org.il: המל"ג 

בשעות  12.5.2019-הנכם מוזמנים למפגש הסברה בנושא זה אשר יתקיים ביום ראשון, ה

 . במשרדי המל"ג בירושלים  9:30-12:30

במפגש יוצג מודל התמיכה והליווי של המיזם, דגמים שונים של קורסים משלבי התנסות, וכן תינתן הכוונה 

מנהל המערך המוסדי  בלווייתלהגיע למפגש לץ מומויעוץ פרטניים לסיוע בפתיחת קורסים ובהקמת המערך. 

 המיועד, וכן דיקאנים/ראשי חוגים בתחומים הרלוונטיים.

                                                            

 בברכה,

                                                                                                                                            
   אפרת ארן                                                                         ד"ר ורדה בן שאול       
    סמנכ"ל פיתוח ומנהלת תחום צעירים,                           ,סמנכ"ל הערכת איכות והבטחתה      
                           אלומה                                                                                     ות"ת-מל"ג      

mailto:Internship@aluma.org.il
mailto:tamarm@che.org.il
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 העתקים:
 ות"ת פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר

 פרופ' אדו פרלמן, סיו"ר מל"ג
 איכות                                                                  להבטחת יו"ר ועדת המשנה  חבר מל"ג, פרופ' חיים טייטלבאום,
 מל"ג וות"תד"ר רבקה ודמני, חברת 

 מר מתניהו אנגלמן, מנכ"ל מל"ג ות"ת
 מל"ג/ות"תגב' שירה נבון, סמנכ"ל תקצוב, 

 כספא, היועצת המשפטית, מל"ג/ות"ת-גב' יעל טור
 גב' מיכל נוימן, סמנכ"ל לעניינים אקדמיים במל"ג

 גב' אפרת זהב, ממונה תחום תקצוב מכללות, מל"ג/ות"ת
 אפרתי, רכז באגף להערכת איכות והבטחתה, מל"ג/ות"ת-גב' תמר מעגן

 , אלומהמנכ"ל , יפעת סלעגב' 
 אלומה תחום התמחויות, אחראית, וינטר-גב' אורי ניר

 מר אלי בוך, מנהל פילנתרופיה, קרן אדמונד דה רוטשילד
 רוטשילד-לת תכניות, קרן אדמונד דהכסיף, מנה-גב' אילאיל אמיר


