
 

 

 נספח א'

 ( RFIמענה לפנייה מוקדמת לקבלת מידע )
 חרדים לסטודנטים לימודית מעטפתבנוגע 

 :המשיבפרטי  .1
 _____: ______________________________________הגוףשם  1.1
 מס' מזהה )עוסק מורשה / ת.ז. / מס' רישום(: _________________ 1.2
 _____________________________________________כתובת:  1.3
 _________________מס' טלפון: _________________________ 1.4
 _______כתובת דוא"ל: ________________________________ 1.5
 :פרטי איש קשר 1.6

 ___שם איש הקשר: ____________________________ 1.6.1
 ___תפקיד: __________________________________ 1.6.2
 __מס' טלפון: ________________________________ 1.6.3
 __מס' טלפון נייד: _____________________________ 1.6.4
 _כתובת דוא"ל: ______________________________ 1.6.5

  הפנייההמידע המבוקש במסגרת  .2

פי שיקול -יש לענות בצורה מפורטת על סעיפי הפנייה. ניתן להוסיף חומר למענה על
 :המשיבדעתו של 

 .המשיב פרופיל .2.1
 ולאוכלוסייה לאקדמיה הקשורים בנושאים המשיבפירוט הניסיון שצבר  .2.2

 .החרדית
הקיימים והחסמים אתגרים ה ,צרכיםה את המשיב שלפירוט ההבנה  .2.3

 .באקדמיה השתלבותבנוגע ל ,החרדית באוכלוסייה
לדעת המשיב )אקדמית, חברתית, כלכלית וכו'(  מיטביתה ליוויה מעטפת מהי .2.4

 על פי השלבים הבאים: באקדמיה לימודיו במהלךלפני ו חרדי סטודנטעבור 
 .לרבות תחום ומוסד לימודים אקדמיים לגביקבלת ההחלטה א. שלב 

 .במכינה הקדם אקדמית הלימוד תקופתב. 
 .ראשון ג. שנות הלימוד לתואר

 .ד. שילוב בתעסוקה מותאמת
 ה. לימודים לתארים מתקדמים

מלגות ועוד,  ,הכשרות, אבחונים, תכנים, קורסים נא לפרט במידת האפשר
 .מיטביתנדרשים לשם השתלבות ה

 מסגרותנדרש מענה שונה עבור סטודנטים חרדים בלדעת המשיב האם  .2.5
מבח"ר( ולסטודנטים הלומדים בפלטפורמה ייעודיות לחרדים )במח"ר/ ה

 אם כן פרטו מהו.  ?הרגילות בקמפוס הראשיבתכניות 
אם כן גברים חרדים? נשים חרדיות ולנדרש מענה שונה ללדעת המשיב האם  .2.6

 .מהופרטו 
 ותהמוסד באחריות  להיותצריך מהנושאים בסעיפים מעלה  לדעת המשיבמה  .2.7

מהו ממשק העבודה  גורם/גורמים חיצוניים? מדוע?יים ומה באחריות האקדמ
 הרצוי בין הגורמים השונים?

לדעת המשיב נכון שיתבצע האיתור של המתעניינים  באיזה אופן והיכן .2.8
 .איתםבלימודים אקדמיים, ויצירת המפגש הראשוני 

קיימים מרכזי הכוון תעסוקתי למגזר החרדי הפועלים במימון משרד  .2.9
העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. האם נכון לייצר ממשק ביניהם 

 ד נכון שיבוא לידי ביטוי? לבין מעטפת הליווי לסטודנטים חרדים? אם כן, כיצ
לרבות השתלבות  נכון למדוד הצלחה בשרותי המעטפתלדעת המשיב כיצד  .2.10

 מעטפת טובה?עבור נכונים ההצלחה המדדי ם מה? בתעסוקה
שאב נוסף שנחוץ לדעת המשיב לטיוב התהליך או לקידום מכל מידע נוסף או  .2.11

 המטרות.


