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באדר תשפ"א "בי   

   .2.202142          

  לכבוד:

 ראשי המוסדות להשכלה גבוהה

 

 שלום רב,

 

 ות"ת משתתפת בתקציבם וש"אקדמיה משלבת התנסות" במוסדות : תכנית והארכת הרחבה  הנדון:

 

 קיבלה ות"ת את ההחלטה הבאה: 17.2.2021בישיבתה ביום 

 לפיתוח המתוקצבים המוסדות לעידודהפעלת תכנית תמיכה  על 13.3.2019מ להחלטת ות"ת  המשךב .1
 התכנית את להפעילות"ת  החלה, פ"בתש-בשנה"ל תש"פ מעשית התנסות המשלבים קורסים והפעלת

לפי ש"ח א 8,000של כולל בסכום  ,עם עמותת אלומה במסגרת מיזם משותף  "התנסות משלבתלמידה "
  .שווה ע"י כל אחד מהצדדיםבשנה, במימון 

הפעלת המיזם המשותף ללמידה משלבת התנסות, ובעקבות של )תשפ"ב( השנה השלישית  לקראת .2
מלש"ח לתקציב ות"ת למטרת קידום והרחבת הקשר  30סיכום עם משרד האוצר לתוספת חד פעמית של 

 ההרחבמלש"ח התוספתיים לצורך  30-בין האקדמיה ושוק התעסוקה, מחליטה ות"ת לאשר שימוש ב
 :הבא באופן והארכת תכנית "אקדמיה משלבת התנסות" במוסדות המתוקצבים על ידי ות"ת

)ותוספת זהה ₪ אלפי  900 בסך שלהגדלת תקצוב המיזם המשותף עם עמותת אלומה בתשפ"ב  .1
 מעמותת אלומה במסגרת המיזם המשותף(.

-המשך הפעלת התכנית לשתי שנות הפעלה נוספות )תשפ"גלצורך  מלש"ח 29.1הקצבת סך של  .2
 .עם עמותת אלומה משותףהמיזם השלא במסגרת ו ,ע"י ות"ת בלבדתשפ"ד( 

התכנית תקצוב  יעמודהשנה השלישית והאחרונה למיזם המשותף עם עמותת אלומה,  -שנת תשפ"בב
מלש"ח  2.5 , מבסיס התקציב של המיזם מלש"ח 8מלש"ח בהתאם לפירוט הבא:   12.3של על סך כולל 

 אלפי ש"ח מכל אחד מהשותפים למיזם. 900תוספת חד"פ של  -מלש"ח  1.8 ,עודפים מהפעלת המיזם

מלש"ח כל שנה על ידי  14.550יתוקצבו בסכום כולל של  -)שני מחזורי לימוד( תשפ"ד -שנים תשפ"ג
 מלש"ח.  29.1ות"ת בלבד, סה"כ 

להקמת התשתיות הדרושות לצורך מימוש תכנית המוסד להרחבת התכנית ו מיועדתהתקציבית התמיכה  .3
, ובכלל זאת השקעה בשוק התעסוקה משלבת התנסותאקדמית הלקידום ופיתוח אסטרטגי של למידה 

, השקעה בתשתיות הון אנושי והשקעה בהקמת מערכי מעקב, בקרה לניהול והובלת הנושא במערך מוסדי
 הפעלת התכנית.שנות  במהלךתם ואיסוף נתונים והפעל

יוקצה לכל , בתזכיר המצורף להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנהכמפורט  עמידת המוסד ביעדיםל בכפוף .4
 :להלןכמפורט הלומדים בו מוסד סכום עפ"י היקף הסטודנטים 

 יעמוד על: המשותף המיזםהתקצוב במסגרת  "בתשפבשנת 

 בשנה₪ אלפי  200 -סטודנטים 2,000מוסד עם עד  .א

 בשנה₪ אלפי  270 –סטודנטים  2,000 -6,000מוסד עם  .ב
 בשנה₪ אלפי  400 –סטודנטים ומעלה  6,000מוסד עם   .ג

 להפעלת התכנית, התקצוב של ות"ת יעמוד על: דתשפ"-"גתשפבשנים 
 בשנה₪ אלפי  250 -סטודנטים 2,000א.   מוסד עד 
 בשנה₪ אלפי  350 -סטודנטים 2,000-6,000ב.   מוסד עם 
 בשנה₪ אלפי  500 -סטודנטים ומעלה 6,000ג.   מוסד עם 

התכנית תופעל בהתאם לקווים המנחים שהובאו בפני ות"ת ומפורטים בתכנית המצ"ב, המהווה חלק .  5
 בלתי נפרד מהחלטה זאת.
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 רקע:

במוסדות  התכנית "אקדמיה משלבת התנסות" מהווה חלק מיעדי ות"ת ומל"ג לעידוד החדשנות בהוראה והלמידה
שהוכרזה כאחד הדגלים של  תעסוקה-רצף אקדמיהכמו כן מהווה התכנית חוליה משמעותית ב .להשכלה גבוהה

 ."תקווה ישראלית באקדמיה"

 והפעלת לפיתוח המתוקצבים המוסדות לעידודעל הפעלת תכנית תמיכה  2019להחלטת ות"ת ממרץ  בהמשך
 משלבתלמידה " התכנית את להפעילות"ת  החלה"פ תש הלימודים בשנת, מעשית התנסות המשלבים קורסים
תשפ"ב -ש"ח בשנה, לשנים תש"פ מיליון 8של כולל בסכום  ,עם עמותת אלומהבמסגרת מיזם משותף  "התנסות
  .מלש"ח לשלוש שנים( 24)סה"כ  ע"י כל אחד מהצדדים שווהבמימון 

 בקשה הגישו אשר ,גבוהה להשכלה מתוקצבים מוסדות 20-ל קרוב"פ תש בשנתהשתתפו  ,התוכניתבמסגרת 
 .במסגרתה הנדרשים בקריטריונים ועמדו בתכנית להיכלל

 :מטרת התכנית

למציאות לחשוף את הסטודנטים ו ,לייצר גשר משמעותי בין עולם האקדמיה לשוק התעסוקההיא  מטרת התכנית
מקצועיים ואישיים לקראת וכישורים קשרים  מיומנויות,חדשה שבמסגרתה הם יצברו יתרון יחסי, ניסיון, 

 .ובאופן ההולם את השכלתם האקדמית השתלבותם בשוק התעסוקה בתום לימודיהם האקדמיים

האחראי על מכלול  מוסדימערך או להרחיב לפתח  ע"י ות"ת המוסדות המתוקצבים מתומרצים ליישום התכנית
י בשוק התנסות-המשלבים פן יישומיאקדמיות  ותכניות, קורסיםהתנסות, ובכלל זה המשלבת האקדמית הלמידה 

לסטודנטים במסגרת לימודיהם מוצעת הלמידה משלבת ההתנסות  .במוסד דמיאק-התעסוקה, עם פן תאורטי
 אותם בנקודות זכות לתואר האקדמי. ומזכה 

הכשרה או  התמחותממילא בתחומי לימוד שאינם כוללים  תוצעמ המשולבת בלמידה האקדמית התנסותה, ככלל
 ., ומתמקדת בעיקר בתחומי מדעי הרוח והחברההאקדמימדרישות התואר  כחלקמעשית 

לביסוס פנים מוסדיות תשתיות  יידרשו, בין היתר, להקיםהמוסדות תכנית הרחבה המוצעת של ההתאם לב
 :ובכלל זה "התנסותאקדמיה משלבת " ולקידום

 .)כמפורט בהמשך( בשוק התעסוקה תנסותההאחראי על מכלול הלמידה האקדמית משלבת המערך מוסדי  -

 .(וכיוצ"ב מרצים מלווים, סגל מקצועי לריכוז, ליווי ותפעול התכניתהון אנושי ) -

  .מערכי מעקב, בקרה, ואיסוף נתונים לטובת שיפור ופיתוח הלמידה משלבת ההתנסות -
 
 

I. מוסד מתוקצב ע"י ות"ת. :להשתתפות בתכנית התמיכה תנאי סף 

II.   את המפורט להלן בהתאם לפורמט הדיווח  תכלול התמיכה במסגרת תכניתתקציב הגשת בקשה לקבלת
 : המצ"ב

 בהתאם למטרותיו ואופיו של המוסד.למידה משלבת התנסות רוט מדיניות המוסד לגבי יפ .1
יש לכלול כמפורט בהמשך.  שיהיה אחראי על יישום התכנית מערך מוסדירוט המבנה הארגוני של יפ .2

, אופי הכפיפות להנהלת המוסד, הממשק כולל הממונה על המערך, תפקידיםפירוט בעלי בבקשה: 
 עם משרדים ומרכזים רלוונטיים במוסד. 

העונים על מטרת ו למידה משלבת התנסות הקיימים ומתוכננים במוסדמאפשרים ההצעה למודלים  .3
זו על המוסד למפות את כלל תחומי הלימוד  הצעהבמסגרת  .כפי שהיא מוגדרת לעילהתכנית 

 מוצעשל למידה משלבת התנסות ולהציג עבור כל אחד מהם האם ואיזה מסלול  ,לתכנית הרלוונטיים
 או מתוכנן עבור סטודנטים בכל חוג. 

ואופן  עם מוגבלויות(סטודנטים , שונים )מגזרים מדיניות המוסד להנגשת אוכלוסיות מיוחדות .4
  .התכניתשילובן וקידומן באמצעות 

  .איסוף נתונים לטובת הערכה, שיפור ופיתוח התכניתמידע מפורט ואופן ניהולו של מערך מוסדי ל .5
 .הצלחת התכנית והשפעתההמוסד את  בחןעל פיהם י מדדים הגדרת  .6
 הערכה תקציבית ליישום התכנית בשנת תשפ"ב, בהתאם למודל המוצע ע"י המוסד. .7
 .להלן IIIהתחייבות המוסד לעמידה בתנאי ההפעלה כמפורט בסעיף  .8
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פרטים נוספים לגבי המודלים  תבחן ותבדוקת"ת ו וככל שתמצא לנכון, בהתאם לצורך
ולשקול בהתאם את המשך האישור  ,והתכנים המוצעים על ידי המוסד במסגרת התכנית

 .והתקצוב להפעלת התכנית
 

III. תנאי הפעלת התכנית: 
 מוסדי:מערך  .1

תנסות. בראש המערך מוסדי האחראי על מכלול הלמידה האקדמית משלבת ה להקיםעל המוסד  .1.1
, בעל תפקיד בליבה האקדמית של אקדמי מוכח-בעל ניסיון ניהוליבכיר המערך יעמוד  חבר סגל ליבתי 

יפעל , המערך המוסדי סגלובעל סמכות וראייה רוחבית במוסד האקדמי )להלן: "הממונה"(.   המוסד
תחת סמכותו של הממונה על המערך המוסדי. מומלץ כי המערך יופעל במסגרת מנגנון מקצועי הקיים 

 .והלמידה כות ההוראהיבמוסד, כדוגמת המרכזים לקידום ושיפור א

ובכלל הלמידה משלבת ההתנסות והתחזוקה של  , האיכותיהיה אחראי על ההקמה, המערך המוסדי .1.2
 זה:

העברת המסר וחשיבות הרעיון העומד בבסיס התוכנית, הן בקרב חברי הסגל והן לציבור  (1)
 הסטודנטים. 

 התנסות. תמשלב ללמידהעידוד וגיוס פעיל של כלל החוגים הרלוונטיים במוסד  (2)
 .יזםבמ הפרוייקטיםאחריות על הקשר עם המרצים האחראים  על  (3)
, באופן התנסות ובתכנים הכלולים בהן מסגרות אקדמיות משלבותמתן סיוע וליווי בפיתוח  (4)

 המביא לידי ביטוי את הקשר בין תאוריה לפרקטיקה. 
     הקריאה, מדדים להערכת הישגי וחומרי מטלות  -איכות אקדמית נאותה הקפדה על ואחריות  (5)

 הסטודנטים, מתן ציונים ועוד.
שילוב וליווי הסטודנטים ארגונים חונכים רלוונטיים להתנסות, ותיאום מול אחריות על גיוס  (6)

 בהתנסויות התואמות את תחום לימודיהם. 
 -תואר בכללותו תכנים האקדמיים ולהתאמת ההתנסות המעשית והשתלבותה בלימודים ל (7)

במהלך ההתנסות לתחום וידוא כי קיימת התאמה בין מקום ההתנסות והכישורים הנרכשים 
 למת בעתיד, תוך אחריות על כךהלימודים של הסטודנט במטרה לספק תשתית לתעסוקה הו

לתחום לימודיהם; היעדר שהסטודנטים מתנסים בעיסוקים ובמיומנויות הרלוונטיים ישירות 
 ניצול או פגיעה בהם; הענקת סיוע במצבים הדורשים התערבות וכיסוי ביטוחי לסטודנטים.

 כתובת עבור הסטודנט בכל פנייה הנוגעת להתנסות המעשית. (8)
)כדוגמת החברה  מיוחדותמתן מענים מותאמים להשתלבותם של סטודנטים מאוכלוסיות  (9)

 (.ועוד הערבית, חברה חרדית, סטודנטים עם מוגבלות
 . כנדרש אחריות על בניית תכנית שנתית והגשתה לאישור מל"ג וות"ת  (10)
 ביצוע הערכה ומדידה של התכנית על בסיס שנתי.  (11)
 . ככל הנדרש שוטפים על ביצוע התכנית עדכון ודיווחים  (12)

 

 התכניתמבנה  .2
 
מקוון, קורס במוסד כקורס פרונטלי, לסטודנטים יכולה להיות מוצעת ללמידה משלבת התנסות, התכנית  2.1

אקדמיה 'או כל מודל העומד בכללים האקדמיים של המוסד ועונה על מטרת התכנית  , סדנאהנחיה פרטנית
ישתלב  ושב מודל הלמידה משלבת ההתנסות ,המסמך. בכל מקרה ראשכפי שמוצגת ב "משלבת התנסות

 רכיב אקדמי ורכיב יישומי:יכלול הסטודנט, 
 

 מוסדהרכיב אקדמי המתקיים באחריות המוסד האקדמי, בהתאם להנחיות ולכללים האקדמיים של  (1)
ומחזקים את היכולת של  תכנים המקשרים בין תאוריה ופרקטיקהגם יכלול  רכיב זה מומלץ כי .

 .הסטודנט להשתלב בארגון חונך

, התחום ומקום המוסדדעת שיקול בהתאם ל) שעות לפחות 100 בהיקף של רכיב התנסות מעשית, (2)
בתפקיד רלוונטי לתחום לימודיו של הסטודנט, ותחת ליווי  בשוק התעסוקה, המבוצעות (ההתנסות

 צמוד של חונך שהינו בעל תפקיד רלוונטי בארגון. 
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הרלוונטיות שלהן לפן ו התנסותי-ערכן הפדגוגיתהיה על בסיס מקומות ההתנסות המעשית,  בחירת (3)
שלא תפלה  בכל מקרה יש לוודא כי בחירת מקום ההתנסות תתקיים בדרך. של התחום האקדמי

 .מכל סיבה שהיא, תוך שמירה על חופש הדעה והביטוי ובכפוף לחופש האקדמי סטודנטים
המתקיימות ההתנסויות יקבל וירכז את הדיווחים השנתיים על , )הממונה( המוסדי מערךראש ה (4)

 .תהתכניבמסגרת 
שני הרכיבים בישתתף  הסטודנטעל מנת להביא לידי ביטוי את החיבור בין התאוריה להתנסות המעשית, 

, האקדמי מרצהה, תוך התמקדות בלמידה, ליווי, עיבוד ובקרה אקדמית על ההתנסות מצד בו זמניתהנ"ל 
 . וללימודיו האקדמיים המקצועי הרלוונטי לסטודנט התעסוקהומתן דגש על היכרות עם עולם 

לימודי בחירה, חובה, במסגרת כ) סטודנטמתכנית הלימודים של החלק התנסות תהווה ההלמידה משלבת   2.2
  .בהתאם לשיקול דעת המוסד( -תואר ראשון, שני, אשכולות קורסים וכד'

חלק ממניין נקודות הזכות הנספרות  הסטודנט יזוכה עבור השתתפותו בתכנית בנקודות זכות המהוות  2.3
וההתנסות לבין מספר נקודות  התאוריה, תוך הקפדה על הלימה בין שעות לתואר, בהתאם לשיקולי המוסד

 הזכות להן זכאי הסטודנט.

IV.   תקציב: 

מיועדת להקמת התשתיות הדרושות לצורך מימוש תכנית המוסד לקידום ופיתוח התקציבית התמיכה כאמור, 
השקעה במערך המוסדי, השקעה  הז, ובכלל בשוק התעסוקה משלבת התנסותאקדמית האסטרטגי של למידה 

הפעלת שנות  במהלךוהשקעה בהקמת מערכי מעקב, בקרה ואיסוף נתונים והפעלתם בתשתיות הון אנושי 
 התכנית.

סכום עפ"י היקף הסטודנטים לכל מוסד יוקצה  עמידת המוסד ביעדים שיקבעו עבורו כמפורט בהמשך,ל בכפוף
 :להלןכמפורט הלומדים בו 

 יעמוד על: המשותף המיזםהתקצוב במסגרת  "בתשפבשנת 

 בשנה₪ אלפי  200 -סטודנטים 2,000מוסד עם עד  .א
 בשנה₪ אלפי  270 –סטודנטים  2,000 -6,000מוסד עם  .ב
 בשנה₪ אלפי  400 –סטודנטים ומעלה  6,000מוסד עם  .ג

 
 להפעלת התכנית, התקצוב של ות"ת יעמוד על: דתשפ"-"גתשפבשנים 

 בשנה₪ אלפי  250 -סטודנטים 2,000מוסד עד   א. 
 בשנה₪ אלפי  350 -סטודנטים 2,000-6,000מוסד עם    ב.
 בשנה₪ אלפי  500 -סטודנטים ומעלה 6,000מוסד עם   ג. 
 

V. עמידה ביעדים 

על המוסדות להוכיח עמידה ביעדים , המקסימלי המוקצה לכל מוסד כאמור לעיל לשם קבלת התקציב
 הבאים:

 :לןבהתאם למפורט לה "התנסות משלבת"אקדמיה  בתכניתהמשולבים  הסטודנטים מספר .1
 
 מספר הסטודנטים בתכנית                        

 גודל מוסד
 תשפ"ב

 )מיזם משותף(
 גתשפ"

 )תכנית ות"ת(
 דתשפ"

 )תכנית ות"ת(

 120 100 80 מוסדות*( 3סטודנטים ) 2000מוסד עד 

 300 230 180 מוסדות*( 20סטודנטים ) 6000ל  2000מוסד בין 

 450 350 270 מוסדות*( 8סטודנטים ) 6000מוסד מעל 

)בהשתתפות מלאה של סטודנטים סה"כ 
 כל המוסדות הפוטנציאלים(

6,000 7,700 9,960 

 מספר המוסדות הפוטנציאלים להשתתפות בתכנית  *

 אף על פי כן:
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יקבל את האחוז היחסי  ,שנקבע בהתאם לגודלושל מספר הסטודנטים מהיעד  50-99% מוסד שיעמוד ב -
 הסטודנטים שישתתפו בתכנית. אחוזבהתאם ל מסך התמיכה בשנה

 מסך התמיכה בשנה. 100%מהיעד שנקבע בהתאם לגודלו, יוכל לקבל  100%מוסד שיעמוד ב  -
 

בהיקף של לפחות סטודנטים עם מוגבלויות או /ו ממגזרים שוניםשל סטודנטים בתכנית מוסד שיוכיח שילוב  .2
  ."חאלש 40של חד פעמית תוספת  "בתשפבשנת , יוכל לקבל הסטודנטים המשתתפים בתכניתכלל סך מ 20%

 לשנים הנוספות של הפעלת התכנית, ייבחן בהמשך.לסעיף זה התקצוב 

האפשרות לכל סטודנט  ומתן מספק היצעהמוסד להוכיח  עלד(, "תשפ שנת)סוף  התכנית תקצוב שנות סוף עד. 3
הלומד במוסד בתחומים שאינם כוללים התמחות או הכשרה מעשית כחלק מדרישות התואר, להשתלב 

 .  'התנסותאקדמיה משלבת 'בתכנית 

 
VI. העברת תמיכת ות"ת בפועל : 

מסך התקציב המיועד לו כמפורט  אחוז 30בחינתה ואישורה, יקבל המוסד  ,לאחר הגשת ההצעה על ידי המוסד .1
 לעיל.

כמפורט בתכנית התמיכה, חתום ע"י הרקטור, העברת יתרת התקצוב תותנה בהגשת דוח ביצוע תקציבי ואקדמי  .2
 .המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים במוסד

המוסד יוכל לכלול בדוח הביצוע את העלויות הכרוכות בלמידה משלבת התנסות הכוללות: השקעה במערך  .3
קעה בתשתיות הון אנושי, והשקעה בהקמת מערך בקרה ואיסוף נתונים לטובת מחקר הערכה המוסדי, הש

 ופיתוח של למידה משלבת התנסות. 
כל קורס, סמינר, סדנא וכו' המתקיימים במסגרת למערך המוסדי, וכן הדיווח האקדמי יכלול התייחסות ל .4

ומספרי סטודנטים אוכלוסיות מיוחדות , ת: תכנים, סילבוסים, חברי סגל, מקומות התנסוובכלל זההתכנית, 
 המשולבים בתכנית. 

 פורמט הדיווחים יועבר למוסדות לקראת מועד הדיווח הנדרש. .5
ות"ת רשאית לקזז את השתתפותה באופן מלא או חלקי במידה והמוסד לא יעמוד ביעדים שנקבעו למימוש עד  .6

 סוף שנות הפעלת התכנית.
 
VII. :מועדי הגשה ודיווחים 

עבור הפעלת התכנית "אקדמיה משלבת התנסות", יגיש למל"ג בקשה  תקציבית לקבל תמיכה מוסד המבקש .1
 . )מצ"ב טופס להגשת הבקשה( לעיל II (1-8)בסעיף כמפורט מלאה 

תשפ"ד(, אולם בכל מקרה השנה -)תשפ"במוסד יוכל להגיש בקשה להצטרפות לתכנית בכל אחת משנות ההפעלה  .2
 האחרונה לתקצוב הינה תשפ"ד.

מסך התקציב  אחוז 30 לקבל מקדמה של המוסד לוכלאחר הגשת ההצעה על ידי המוסד, בחינתה ואישורה, י .3
ות"ת את וידרש המוסד להשיב ליבמידה והמוסד לא יעמוד ביעדים  .IVבסעיף  המיועד לו כמפורט לעיל

 הסכומים שקיבל כמקדמה.
)בהתאם לטופס דיווח שיישלח למוסדות  בפועלעל ביצוע והאישור יתרת הסכום תועבר למוסד על בסיס הדיווח  .4

 .בהמשך(
 להלן מועדי ההגשה להצטרפות לתכנית ולדיווח על ביצוע בפועל: .5

 מהתקציב(. 30%) 10.6.2021עד  בתשפ"בהגשת התכנית להפעלה  •

 מהתקציב(.  30%)   10.6.2022עד בתשפ"ג הגשת התכנית להפעלה  •

 )יתרת התקציב( 15.9.2022עד  תשפ"בשל  )תקציבי ואקדמי כאמור( דיווח על ביצוע בפועל •

  .ציב(מהתק 30%)   10.6.2023עד  בתשפ"דהגשת התכנית להפעלה  •

  15.9.2023עד  תשפ"גשל  )תקציבי ואקדמי כאמור( דיווח על ביצוע בפועל •

 15.9.2024עד תשפ"ד של  )תקציבי ואקדמי כאמור( דיווח על ביצוע בפועל •

אפרתי, רכזת בכירה באגף להערכת איכות: -את ההצעות והדיווחים יש להגיש לגב' תמר מעגן
tamarm@che.org.il 
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VIII. גורם מפעיל לתכנית: 
במסגרת המיזם המשותף של מעמותת אלומה, המוסד יקבל את השירותים המקצועיים  במהלך שנת תשפ"ב .1

 התכניות של ותקצוב בקרה, פיקוח, המוסדות ובקשות הצעות כל ריכוז ובין היתר: ,אלומהות"ת עם עמותת 
 לצוות מקצועית הכשרה ובהם הקורסים להפעלת המוסדות לכלל תשתית מתן, במוסדות להפעלה יאושרו אשר

 .התכנית כלל של ומדידה והערכה המידע מערכות ניהול, התמחות במקומות ושיבוץ באיתור סיוע, המוסדות
 המפעיל: רותים המקצועיים הבאים מהגורםיהמוסדות יקבלו את הש .2

 סיוע באיתור וגיוס ארגונים חונכים איכותיים. .א
 ., הכולל כיסוי ביטוחי לארגוניםועם הגורמים הרלוונטים בהם קשר רציף עם הארגונים החונכים .ב
בכל הנוגע לגיוס וליווי הסטודנטים והארגונים  ,המערך המוסדיהכשרה מקצועית וליווי של סגל  .ג

 , להכרות עם עולם התעסוקה ולתוכן הקורס המומלץ.החונכים
 והסטודנטים לומדות וכלי הדרכה לשימוש האקדמיות .ד
 .בשוק התעסוקהמערכת מידע לניהול תהליך הרישום, שיבוץ ומעקב אחר ההתנסות  .ה

 
 .ןתדאג ות"ת למתן השירותים הנ"ל למוסדות באופן שתמצא לנכו ,ות"תביתר שנות הפעלת התכנית ע"י 

 

 

 
 בברכה,

 
 

              
 ד"ר ורדה בן שאול 

 הסמנכ"ל הערכת איכות והבטחת
 
 
 
 

 העתקים:
 פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת
 פרופ' אדו פרלמן, סיו"ר מל"ג

 מל"ג-גב' מיכל נוימן, מ"מ מנכ"ל ות"ת
 שבתאי, סמנכ"ל אגף תקציבים, ות"ת-כהןמר יניב 

 גב' רות ארנברג, ממונה מקרו ומטה תקצוב, אגף תקציבים, ות"ת
 ות"ת-אפרתי, רכזת בכירה, אגף הערכת איכות והבטחתה, מל"ג-גב' תמר מעגן

 ד"ר תמי אייזנמן חלמיש, מנכ"ל עמותת אלומה
 גב' אפרת ארן, עמותת אלומה

 מהגב' אורי ניר וינטר, עמותת אלו
 גב' שושנה שטיינר, עמותת אלומה

 רוטשילד-מר אלי בוך, מנהל פילנטרופיה קרן אדמונד דה
 , קרן אדמונד דה רוטשילדגב' דנה בר

 
 


