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 2022 מרץ

 ' תשפ"בבאדר 

 לכבוד

 ועדת המכרזים של מל"ג/ות"ת 

 

 תכנית הפעלת חוות דעת מקצועית בעניין התקשרות עם ספק יחיד לצורך  הנדון:

 ות"תהשל "אקדמיה משלבת התנסות" 

, להלן חוות כבעלת הסמכות המקצועית במל"ג לענייןו, 1993-( לתקנות חובת  המכרזים, תשנ"ג3)29 בהתאם לתקנה
 הפעלת לצורך"(, "גהמל)" המועצה להשכלה גבוהה עבור יחיד ספק"(, הספק)"עמותת אלומה  היות לעניין ,דעתי

 :להלן כמפורט, "("תהותהוועדה לתכנון ולתקצוב )" של "התנסות משלבת אקדמיה" תכנית
 

 תיאור ההתקשרות .1
 

לעידוד החדשנות (, הנה תכנית "התכניתאו " "אמ"ה" :גם תכנית "אקדמיה משלבת התנסות" )להלן
-מהווה התכנית חוליה משמעותית ברצף אקדמיה, כמו כן .במוסדות להשכלה גבוהה בהוראה והלמידה

לייצר היא  מטרת התכנית .""תקווה ישראלית באקדמיה של היעדים המרכזייםשהוכרזה כאחד  תעסוקה
 במסגרתם לתכנים שוניםלחשוף את הסטודנטים גשר משמעותי בין עולם האקדמיה לשוק התעסוקה, ו

הם יצברו יתרון יחסי, ניסיון, מיומנויות, קשרים וכישורים מקצועיים ואישיים לקראת השתלבותם בשוק 
  התעסוקה בתום לימודיהם האקדמיים ובאופן ההולם את השכלתם האקדמית.

מפתחת אשר , ות"ת עם עמותת אלומהוהכמיזם משותף של  הלימודים תש"פמשנת החל  פעלההתכנית 
במסגרת  .בחברה הישראליתוצעירות ממגוון קהילות  המעניקות ידע וכלים לצעיריםומפעילה תכניות 
. הפעלת התכנית הנדרשים לצורך השירותים המקצועיים מספקת את אלומה עמותת המיזם המשותף,

  תבצע על ידי קרן אדמונד דה רוטשילד. ממימון הפעלת התכנית על ידי עמותת אלומה 
 

והארכת התכנית במוסדות שהוות"ת משתתפת בתקציבם. כן  הות"ת על הרחבו, החליטה ה17.2.21ביום 
כתכנית תמיכה , אלא "במתכונת של "מיזם משותףהתוכנית לא תופעל עוד החל משנה"ל תשפ"ג,  הוחלט כי

באופן  ,מוסדותלהפעלת התכנית ב תחליט על מתן המעטפת המקצועיתת"ת הושל ות"ת שבמסגרתה 
 . שתמצא לנכון

 
-שנערך על ידי הגורמים המקצועיים בות"תמדובר בתכנית ייחודית ומורכבת, אשר בהתאם לסקר שוק 

 תהכישורים והיכולת להפעלהמערכות, בעל הניסיון, הספק היחיד  ההינמל"ג, נמצא כי עמותת אלומה 
 . , כפי שיפורט להלןהתוכנית

 
עם עמותת אלומה כספק יחיד להפעלת תכנית אמ"ה של ות"ת   להתקשר מבקשת המל"ג לאור האמור,

  .תשפ"דושנת הלימודים  תשפ"גת הלימודים שנל
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 התכנית "אקדמיה משלבת התנסות" .2

יישום ר קשר משמעותי בין עולם האקדמיה לעולם התעסוקה. לצורך צכאמור, מטרת התכנית היא ליי
האחראי על מכלול  מוסדימערך או להרחיב לפתח  ות"תהע"י  המוסדות המתוקצבים מתומרצים ,התכנית

י התנסות-פן יישומי בותאקדמיות המשל ותכניות קורסיםהתנסות, ובכלל זה המשלבת האקדמית הלמידה 
הלמידה משלבת ההתנסות מוצעת לסטודנטים במסגרת  .אקדמי במוסד-עם פן תאורטי בשוק התעסוקה

 לימודיהם ומזכה אותם בנקודות זכות לתואר האקדמי. 

או  התמחותממילא בתחומי לימוד שאינם כוללים  תוצעמ התנסות המשולבת בלמידה האקדמיתה, ככלל
 האקדמי, ומתמקדת בעיקר בתחומי מדעי הרוח והחברה.מדרישות התואר  הכשרה מעשית כחלק

. סטודנטים 3000-כובה משתתפים  מוסדות להשכלה גבוהה 22-ב אמ"ה תכניתבשנה"ל תשפ"ב פועלת 
הסגל המקצועי והאקדמי הנוטל חלק בהפעלת התכנית במוסדות )ראשי מערכים, מרצים  מספר חברי

 . 180-ורכזים( הינו כ
 

 20%-מגוונות: כחלק משמעותי מהתכנית מכוון גם לעידוד שילובם של סטודנטים מאוכלוסיות 
מהסטודנטים המשתתפים בתכנית מגיעים מהחברה הערבית ומשולבים בה תוך מתן מעטפת וליווי 

ות לוקחים חלק סטודנטים עם מוגבלמתאימים. כמו כן גם סטודנטים מהחברה החרדית, יוצאי אתיופיה ו
 . בתכנית ומקבלים מענה מותאם כפי הנדרש, בסיועה של עמותת אלומה

 
תכנית אמ"ה כמיזם משותף של ות"ת ועמותת אלומה. במסגרת זו, העמותה מעניקה עד כה פעלה  ,כאמור

 כל ריכוז הכוללת בין השאר: למוסדות האקדמיים ולארגונים החונכים )המעסיקים( מעטפת מקצועית
 הקורסים להפעלת המוסדות לכלל תשתית מתן, בקרה, פיקוח, המוסדותמ המגיעות בקשותהו צעותהה

 ניהול, ותנסהת במקומות ושיבוץ באיתור סיוע, המוסדות לצוות מקצועית הכשרהההתנסות,  משלבי
 .התכנית כלל של ומדידה הערכה, המידע מערכות

 .וייחודיעם מאגר מעסיקים גדול של המערכים המוסדיים הכשרות וחיבור  כמו כן, העמותה אחראית על
ארגונים מהמגזרים הציבורי, העסקי והחברתי,  1400-לאלומה מאגר של כ 2022 תחילה שנתל נכון

 משמעותי מאגרב מדובר. בארגונים אלההמחויבים לנושא התנסות סטודנטים ומעוניינים לשלב אותם 
שאינו מזוהה עם מוסד אקדמי ספציפי אלא  בעובדהכמו גם הגאוגרפית והתחומית,  בפריסתוייחודו הוא ו

 המוסדות באמצעות המיזם. זמין לכלל 
 

נקבע כי "ד תשפ-ו "גתשפ לשניםהתכנית  והארכת הרחבת על, 2021 מפברואר"ת ותההחלטת  במסגרת
תחליט ות"ת בדרך שתמצא לנכון על הפעלת התכנית ומתן מעטפת שתכלול משנת הלימודים תשפ"ג,  החל

 : להשכלה גבוהה למוסדות הבאיםהשירותים  את בין היתר,
 ;באיתור וגיוס ארגונים חונכים איכותייםסיוע  .א
 ;ים בהם, הכולל כיסוי ביטוחי לארגוניםיקשר רציף עם הארגונים החונכים ועם הגורמים הרלוונט .ב
בכל הנוגע לגיוס וליווי הסטודנטים והארגונים , הכשרה מקצועית וליווי של סגל המערך המוסדי .ג

 ;המומלץכרות עם עולם התעסוקה ולתוכן הקורס י, לההחונכים
 ;והסטודנטים לומדות וכלי הדרכה לשימוש האקדמיות .ד
 .בשוק התעסוקהמערכת מידע לניהול תהליך הרישום, שיבוץ ומעקב אחר ההתנסות  .ה
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 אלומה כ"ספק יחיד" .3
 

סקר  ערכה המל"גלצורך איתור גורמים פוטנציאליים מתאימים לביצוע ההתקשרות להפעלת התכנית, 
מהבדיקה  .עמותת אלומההינו להפעיל את התכנית  שמסוגלהספק היחיד בארץ  כישוק ממנו עולה 

כמפורט לעיל  הכישורים המקצועייםו הניסיון  בעל, גיסא ספק אחר בארץ אשר מחד נמצאלא שנערכה, 
מלספק את בניגוד עניינים או מנוע  לוקהאינו  גיסא ומאידך ,תכנית כה מורכבת לתפעל בהצלחה ולהלן

 בהתבסס על המפורט להלן:וזאת  עבור הות"ת הנדרשיםהשירותים 
 

להרחיב את מאגר  הינה מטרת הצוות אלומה צוות קשרי "מעסיקים", הכולל מנהלת ושלוש רכזות.ל .1
גם כלים  מספקנים החונכים, וללוות מקצועית את החונכים בארגון לאורך ההתמחות. הצוות והארג

 וקבוצתיים לסגלים המקצועיים ברחבי הארץ לאיתור, שימור וליווי ארגונים חונכים. פרטניים
ביצירת גשרים בין עולם האקדמיה לעולם התעסוקה המסייעים לסטודנטים  העמותה עוסקת .2

ולסטודנטיות לצבור ניסיון כבר במהלך לימודיהם ולצלוח את הכניסה לעולם התעסוקה תוך הלימה 
 מדו.לתחום הלימוד אותו ל

ארגונים ממגזרים שונים )ציבורי, עסקי וחברתי( ומעניקה להם כלים לשילוב סטודנטים  אלומה מלווה .3
 ולקליטת צעירים בתחילת דרכם המקצועית.

מוסדות אקדמיים  36-יישובים ו 140-צעירים מגוונים בלמעלה מ 50,000-אלומה מציעה מידי שנה לכ .4
מידע יעוץ והכוון שיסייעו לצעיר/ה בקבלת ההחלטות בנוגע  פעילות פרטנית ו/או קבוצתית שתכליתה מתן

לצמתים משמעותיים בחייהם: שערי הכניסה לשירות משמעותי וללימודים גבוהים ושער להשתלבות 
איכותית בשוק העבודה. משתתפי התכניות הינם תושבי פריפריה גיאוגרפית וחברתית, צעירות דתיות, 

בדואית, צעירים עם מוגבלות וצעירים מרקע של -דרוזית-בית צעירים חרדים, צעירים מהחברה הער
 סיכון.

 
, אחרי הסטודנט ואחרי הארגון ניהול ומעקבמאפשרת ה "סיילספורס" ניהול ארצית לאלומה מערכת .5

לאתר ארגונים והתמחויות המגוייסים על ידי המטה, ולשתף בהתמחויות שגויסו על ידי המוסדות ולא 
את כל חומרי  ולאתר להפיק דו"חות ולמדוד בעזרתם את התהליכים והתוצאות של התכנית וכן, נוצלו

המערכת האחודה מאפשרת לבחון , לפיכך .עבור הסגלים ע"י המטה באלומה נוההדרכה או השיווק שהוכ
 את התמונה הרחבה, לעקוב אחר התקדמות המוסדות ולמדוד את תוצאות התכנית בראיה ארצית.

 
לפעול באופן עצמאי , הסטודנטים והארגונים, פורטלים המאפשרים ללקוחות הקצה פיתחההעמותה  .6

  1400-חונכים בכ 2500-סטודנטים וכ 3000-בתוך המערכת אלו מול אלו. בתכנית מרובת משתתפים )כ
 ישירות באופן דיגיטלי נוח ונגיש בין הסטודנטים לארגונים. התהליך מתבצעארגונים(, 

 
, הן לסגלים במוסדות המוסדי של תכנית אמ"ה הן לראשי המערך ת הדרכה וליוויהעמותה מספק. 4

צאפ, הכשרות, חומרי טקבוצות עמיתים בוו מפעילההעמותה גם . האקדמיים והן לארגונים החונכים
 רקע, וכלי הדרכה לטובת שמירה על סטנדרט אחיד וגבוה של התכנית. 

 
, המתבססים בין פנימייםובעזרת חוקרים חיצוניים  וסקריםמלווים מחקרים יכולת לביצוע  אלומהל .6

 במערכת המידע.שנאסף הנתונים הנרחב מכלול  השאר על
 

מבדיקה שערך הצוות המקצועי במל"ג/ות"ת אין אף גוף במדינת ישראל אשר יש לו את מכלול היכולות 
 ה.הנ"ל והמסוגל להעניק למל"ג/ות"ת את השירותים הנדרשים במסגרת תכנית אמ"
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 ההתקשרותשווי ההתקשרות ותקופת  .7

 
עם אפשרות  (XXX) יום חתימת ההסכםמ, החל לשנתייםתהיה עם עמותת אלומה תקופת ההתקשרות 

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה להשכלה , לתקופה או תקופות נוספותלהארכת ההתקשרות 
  גבוהה.

  בשנה.₪  מליון 2.5 -כ שווי ההתקשרות המוערך הינו
 
 

 ד"ר ורדה בן שאול: שם הגורם המקצועי
 סמנכ"ל הערכה והבטחת איכות: התפקיד

 21.3.22: תאריך
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : חתימה
 


