
  

 

 

 
                                              

 
 

 
 

 
 ב שבט תש"פ"כ

17.2.2020 
 לכבוד 

 ראשי המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת 
 

 שלום רב,
 

תמיכה לעידוד  התכנית הגשת בקשות לפתיחת קורסים לשנת הלימודים תשפ"א במסגרת  הנדון:
 "למידה משלבת התנסות" במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת 

 
 ".התנסות משלבת"למידה  בנושא 18.4.19מתאריך  לפנייתנו המשך מהווהמסמך זה 

 הפעלת המיזםכחלק מתהליך הלמידה של  עדכוניםהוכנסו בהנחיות 
 אנא קראו אותו בעיון

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

החדשנות בהוראה כוללת בין היתר הבנה כי על הסטודנט לסיים את  בהוראה ובלמידה כיעד לקידום.

לימודיו עם ארגז כלים אשר יסייע לו להשתלב בשוק התעסוקה ולהתמודד עם האתגרים הרבים 

 העומדים בפניו. 

במוסדות המתוקצבים )בהתאמה(,    11.4.19  -ו  4.3.19בעקבות החלטות ות"ת ומל"ג מיום  בהמשך לכך, ו

של המל"ג ועמותת אלומה ל"למידה משלבת  מיזם משותףלפעול בשנה"ל תש"פ החל על ידי ות"ת 

מלש"ח למשך שלוש שנים לשם  24הוקצתה מסגרת תקציבית כוללת של  , מיזםלטובת ה . התנסות"

אקדמיים   קורסיםפיתוח  האחראי על מכלול הלמידה המשלבת התנסות, ובכלל זה  מוסדי  מערך    הקמת

התכנית מיועדת בעיקרה לפיתוח   .משלבי התנסות שיוצעו לסטודנטים במהלך לימודי התואר הראשון

  ,מדרישות התואר או הפרופסיה קורסים בתחומים שאינם כוללים התמחות/הכשרה מעשית כחלק

 בעיקר בתחומי מדעי החברה והרוח.

עמותת אלומה, בשיתוף קרן אדמונד דה רוטשילד, משמשת במסגרת המיזם המשותף כגורם המפעיל 

ל עבקרה ועל ריכוז כל הצעות ובקשות המוסדות, פיקוח  בשיתוף המל"ג המוביל בשטח, האחראי 

בין היתר,  ואשר יאושרו להפעלה במוסדות, מתן תשתית לכלל המוסדות להפעלת הקורסים  הקורסים

קצועית לצוות המוסדות, סיוע באיתור ושיבוץ במקומות התמחות, ניהול מערכות המידע הכשרה מ

 והערכה ומדידה של כלל התכנית. 

כחלק   .אנו ממשיכים בהפעלת התכנית בשנת הלימודים תשפ"א,  כאמור  בהתאם להחלטות מל"ג וות"ת

אנו מבקשים להבהיר מספר תש"פ,  מתהליך למידה והסקת מסקנות מהפעלת התכנית בשנת הלימודים  

במידה ותהיו ו  ,בעיון  המצ"בהנכם מתבקשים לקרוא את המסמך  נקודות ולערוך עדכונים בהתאם לכך.  

 עלו קורסים משלבי התנסות לקראת שנה"ל תשפ"א, אנא פ ה והפעלתמעוניינים להגיש בקשות לפתיח

 להלן:על פי ההנחיות המעודכנות המפורטות 
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 מבנה התכנית 

 
 מערך מוסדי: .1

כתנאי להשתתפות בתכנית, על המוסדות להקים מערך מוסדי האחראי על מכלול הלמידה   .1.1

-ניסיון ניהוליבעל  ליבתי חבר סגל בראש המערך יעמוד  . המשלבת התנסותהאקדמית 

הסגל  . ("הממונה")להלן:  רוחבית במוסד האקדמיבעל סמכות וראייה ו אקדמי מוכח

המקצועי )רכזי ההתנסויות( והסגל האקדמי )מרצי הקורסים( של הקורסים משלבי 

 יופעל המערךמומלץ כי ההתנסות, יפעלו תחת סמכותו של הממונה על המערך המוסדי. 

 .איכות ההוראהלקידום ושיפור  המרכזים    כדוגמת  ,במוסד  קייםמקצועי הבמסגרת מנגנון  

המערך המוסדי יהיה אחראי על ההקמה והתחזוקה של הקורסים משלבי ההתנסות ויהיה   .1.2

 אמון על ליווי הקורס אל מול הארגונים בהם מתבצעת ההתנסות ובכלל זה:

הן  חברי הסגל והן בקרב  ,כניתוהתבבסיס  הרעיון העומד חשיבות העברת המסר ו (1)

  הסטודנטים.לציבור 

כלל החוגים הרלוונטיים במוסד לפתיחת קורסים משלבי  וגיוס פעיל שלעידוד  (2)

 .התנסות

 .על הפן האקדמי של הקורסים במודל האחראים אחריות על הקשר עם המרצים  (3)

הכלולים  אקדמייםהתכנים קורסים משלבי התנסות ובמתן סיוע וליווי בפיתוח  (4)

 באופן המביא לידי ביטוי את הקשר בין תאוריה לפרקטיקה.  ,בהם

כנית, מטלות הקריאה, ודרישות הקורסים בת -אחריות על איכות אקדמית נאותה  (5)

 הסטודנטים, מתן ציונים ועוד.מדדים להערכת הישגי 

סיוע למרצים  - במיזםתאמת סגל ההוראה לייחודיות ולמטרות הקורסים ה (6)

, ועידוד השתלבות של מרצים בעלי קורסים משלבי התנסותהמעוניינים לפתח 

 בתחום הלימודים הרלוונטי.  פרקטי - מקצועיהכרות עם העולם ה

 המיזם המשותף.מטה  ארגונים חונכים רלוונטיים להתנסות, בסיוע    גיוסאחריות על   (7)

בהתנסויות התואמות את הסטודנטים וליווי  שילובתיאום מול ארגונים חונכים,  (8)

  .ההתנסותבמהלך  וליווי הארגונים החונכיםתחום לימודיהם, 

התאמת ההתנסות המעשית והשתלבותה בלימודים לתואר בכללותו ולתכנים  (9)

וידוא כי קיימת התאמה בין מקום ההתנסות והכישורים הנרכשים  -האקדמיים 

במהלך ההתנסות לתחום הלימודים של הסטודנט, במטרה לספק תשתית לתעסוקה 

שהסטודנטים מתנסים בעיסוקים ובמיומנויות  הולמת בעתיד, תוך אחריות על כך

סיוע  לתחום לימודיהם; היעדר ניצול או פגיעה בהם; הענקתהרלוונטיים ישירות 

 במצבים הדורשים התערבות וכיסוי ביטוחי לסטודנטים.

 כתובת עבור הסטודנט בכל פנייה הנוגעת להתנסות המעשית. (10)

. מתן והגשתה לאישור מל"ג וות"ת יזםהמאחריות על בניית תכנית שנתית במסגרת   (11)

  דיווחים שוטפים על ביצוע התכנית. 

כדוגמת ) אוכלוסיות ייחודיותסטודנטים מהשתלבותם של למענים מותאמים מתן  (12)

 .ערבית, חברה חרדית, סטודנטים עם מוגבלות(החברה ה

 המערך המוסדי יקבל את השירותים המקצועיים הבאים מן המיזם המשותף: .1.3
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 .איכותיים סיוע באיתור וגיוס ארגונים חונכים (1)

, סגל אקדמי וסגל ממונה מוסדי – של סגל המערך המוסדיוליווי הכשרה מקצועית  (2)

, להכרות עם עולם בכל הנוגע לגיוס וליווי הסטודנטים והארגונים החונכים    -מקצועי

 .ולתוכן הקורס המומלץ התעסוקה

 מערכת מידע לניהול תהליך הרישום, שיבוץ ומעקב אחר ההתנסות המעשית. (3)

 הערכה ומדידה של הקורסים ותוצאותיהם.  (4)

 

ת חלק בתהליכי הערכה  ליהשתתפות בהכשרות המקצועיות, דיווח במערכת המידע, ונט

 . מהווים תנאי להשתתפות בתכנית, ולקבלת התקצוב מן המיזם המשותף והמדידה,

 הקורסים .2
 :יכללוהקורסים בתכנית  .2.1

תאורטי המתקיים באחריות המוסד האקדמי, בהתאם להנחיות  אקדמי רכיב  (1)

או  הדיסציפלינההרכיב התיאורטי יעסוק בליבת   .המוסדולכללים האקדמיים של 

מומלץ כי הקורס יכלול תכנים המקשרים בין אליו משתייך הקורס. המקצוע 

 תאוריה ופרקטיקה.

המבוצעות בארגון חונך  שעות לפחות,   120רכיב התנסות מעשית, בהיקף של  (2)

בעל חונך שהינו  של הסטודנט, ותחת ליווי צמוד של    בתפקיד רלוונטי לתחום לימודיו

פרויקט/פרקטיקום הנעשים עבור ארגון,  ,למען הסר ספק תפקיד רלוונטי בארגון.

אך אינם כוללים נוכחות פיזית והשתלבות בארגון בהיקף השעות הנ"ל, לא יחשבו 

 התנסות מעשית לצרכי אישור הקורסים והתקצוב במסגרת מיזם זה.  כ

 על מנת להביא לידי ביטוי את החיבור בין התאוריה להתנסות המעשית בקורס, יילמדו שני

 ההתנסותעל  אקדמיתליווי, עיבוד ובקרה למידה, במקביל, תוך התמקדות ב"ל הנהרכיבים 

 היכרות עם עולם העבודה המקצועי הרלוונטי לסטודנטעל  ומתן דגש ,מצד מרצה הקורס

 . וללימודיו האקדמיים

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

הקורסים יהוו חלק ממניין נקודות הזכות הנספרות לתואר, בהתאם  .הראשוןלתואר 

לבין מספר נקודות  הקורס וההתנסותבין שעות  הלימה, תוך הקפדה על  לשיקולי המוסד

 .להן זכאי הסטודנט הזכות

 ,שנבנה באופן ייעודי או הסבה והתאמה של קורס קייםהקורס המוצע יכול להיות קורס  .2.3

 שאינו כולל כיום רכיב התנסות.

קורסים שבהם  יאושרו לתקצובלא  .ביצוע התנסות כולליםקורס ההשתתפות בתנאי  .2.4

 .משתתפים סטודנטים שאינם מבצעים התנסות לכתחילה

 בלבד. קורסים זהים יתוקצבו פעם אחת לכל קורס יוגש סילבוס נפרד,  .2.5

מהווה חלק  ה אשר אינם כוללים התנסותתחומים בהמודל מתייחס ללימודים ככלל,  .2.6

 מחובות התואר או המקצוע.
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 7,000קורסים עבור מוסד עם עד  3הינו  פעילמינימאלי שעל מוסד לההמספר הקורסים  .2.7

  .הסטודנטים ומעל 7,000קורסים למוסד עם  6-סטודנטים ו

 . המספר מתייחסטודנטיםס 21 -מ ירד לא סטודנטים בקורסהמספר המינימלי של  .2.8

  .הנדרשות התנסותהשעות  120 ובכלל זה את את הקורס מסיימיםל

משלב  סטודנט ייספר פעם אחת בלבד, גם אם נרשם ליותר מקורס ,לצורך קבלת התקצוב  2.9

 .במהלך שנת הלימודים אחד התנסות

 

 הגשת ההצעות ובחינתן .3
מוסד מוכר להשכלה גבוהה המתוקצב על ידי ות"ת, יהיה רשאי להגיש בקשה לקבלת  .3.1

 במסגרת התואר הראשון. ,של למידה משלבת התנסותבמיזם תקצוב להפעלת תכנית 

בהתאם להנחיות על המוסדות להגיש את ההצעות  "אשנה"ל תשפהפעלת התכנית בעבור  .3.2

 .4.202030.המקוון המצורף בסוף המסמך, עד לתאריך  בטופס הבקשההמפורטות 

בקשה להגיש  ,כל מוסד המעוניין לקבל תקצוב עבור הפעלת התכנית בשנה"ל תשפ"א על .3.3

קורסים שאושרו ופועלים   מלאה עם כל הקורסים הכלולים בבקשה לתקצוב, ובכלל זה גם

 בשנת הלימודים הנוכחית, תש"פ.

 ידי ועדה מקצועית שתוקם לצורך נושא זה.ההצעות תיבחנה ותאושרנה על  .3.4

 
 כניתותקציב הת .4

התכנית תתוקצב על ידי ות"ת והגוף הנבחר כשותף למיזם, "אלומה", באופן שווה, בהתאם  .4.1

 .3.4.19למודל אותו אישרה ות"ת בישיבתה ביום 

 4,525 על תשפ"ב תעמוד-מסגרת התקציב עבור כלל המוסדות בכל אחת מהשנים תש"פ .4.2

 אלפי ₪. 

 באופן הבא:  מיזם המשותףההתקציב יוקצה למוסדות ע"י  .4.3

מינימום  של מעשית התנסות)כולל  מסיימיםסטודנטים  12כל קורס עם מינימום  (1)

 אלפי ₪. 52יתוקצב ב ,שעות( 120

 תקציבית תתקבל תוספת מעבר למינימום הנדרש כאמור, על כל סטודנט נוסף (2)

 עפ"י הנוסחה הבאה:  יחסית ומדורגת 

∑ 1000 ∗ 0.95𝑛−118
𝑛=1 . 

יקבל המוסד    ₪14 עבוד הסטודנט ה  1000יקבל המוסד    13עבור הסטודנט הלדוגמא:  

 .וכן הלאה 903על הסטודנט הבא  950

  .סטודנטים בקורס 30 עדיתוקצבו  (3)

 

  בו קורסים למוסד  3היקף הקורסים המינימלי המאושר לתקצוב למוסד יעמוד על  (4)

 התקציב מותנהסטודנטים ומעלה.    7,000  בוקורסים למוסד    6-סטודנטים ו  7,000עד  
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עם מספר המינימום של  של הקורסים באישור והפעלה של מספר המינימום

 .כמפורט במסמך הסטודנטים הנדרש לסיים את הקורס

יעמדו בדרישות המיזם כמפורט לעיל,  משלבי התנסות קורסים לפתיחת שבקשות ככל .4.4

 ההתנסות משלבי הקורסיםוככל שיתאפשר במסגרת התקציבית, אין מגבלה על מספר 

 כל מוסד.   עבורשיאושרו 

תקצוב בפועל יתבצע לאחר אישור הקורסים המוצעים והפעלתם בהתאם לבקרת המיזם ה .4.5

 בטופס  דיווח  בסיס  על  . התקצוב יתבצע  וההתנסות המעשית  יםעל ביצוע בפועל של הקורס

 סטודנטיםה  מספר   אתיכלול בין היתר    אשרו  ,הדיגיטלית  המידע  מערכתת  התואם א  ייעודי

- עד לתאריך ה. את הדיווח יש להגיש (לפחות סטודנטים 12) הקורס בחובות שעמדו

1.10.2021. 

 

 

להפעלת המיזם וקידומו בין השאר תוך התייחסות להיבטים   תקציבו  את  לחלקיהיה רשאי    מוסד  כל

 הבאים:

  .לאוכלוסיית הסטודנטים המותאם המערך והפעלת ריכוז לטובת מקצועי סגל העסקת .1

  .עידוד השתלבות סטודנטים במערךנקיטת פעולות ל .2

  .לאופי המיזם קיימים התאמת קורסיםפיתוח קורסים חדשים או  .3

 .האקדמיפיתוח מקצועי של הסגל  .4

 

 https://shlomital.formtitan.com/inter_join  קישור להגשת ההצעות:

 
                                                         

 בברכה,        

 

 

                                                                                                                                      
    

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

 
 
 
 

 העתקים:
 ות"ת-מל"גכהן, סמנכ"ל תקצוב, -מר יניב שבתאי

 ות"ת-אפרתי, רכז באגף להערכת איכות והבטחתה, מל"ג-גב' תמר מעגן 
 ות"ת -מל"גגב' רות ארנברג, מרכזת תחום תקצוב מכללות, 

 וינטר, אחראית תחום התמחויות, אלומה-גב' אורי ניר
 גב' שושנה שטיינר צרפתי, מנהלת קשרי אקדמיה, אלומה

 ומהגב' מרים חטאב, מנהלת קשרי אקדמיה, אל
 רוטשילד -, קרן אדמונד דה חום מיצוי השכלה גבוההתכסיף, מנהלת -גב' אילאיל אמיר
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