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2017-2020פ "תש–פילוח מגזרי של הסטודנטים  לתכניתרביעיתשנה ✓

(  סטודנטים בממוצע לקבוצה30)קבוצות 27✓

סטודנטים  750-כ✓

:מכללות טכנולוגיות7-פעילות ב✓
מכללת אריאל•

רופיןמכללת •

מכללת כנרת•

מכללת עתיד מעלות  •

מכללת צפת•

המרכז הטכנולוגי ספיר•

המכללה הטכנולוגית באר שבע•



הישגי התכנית  

:התכנית עומדת בהצלחה רבה במטרות וביעדים שלה

באופן ברור ומוכח  דיפלום% מניעת נשירה  והעלאת ✓

.בהשוואה לשנים טרם כניסת התכנית ובהשוואה לסטודנטים שאינם משתתפים בה, בכל המחזורים , בכל המכללות

איכות הלמידה✓

ט"מהעליה בהישגים הלימודיים ועמידה בבחינות החיצוניות של ,( בממוצע85%)העלאת הנוכחות 

שביעות רצון גבוהה  ✓

.פניות רבות לעמותה ממכללות שמבקשות להצטרף. של הסטודנטים ושל המכללות שמבקשות להרחיב את התכנית
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הזנק להנדסאים  מכללות ארצי
'מחזור א

הזנק להנדסאים  
'מחזור ב

תכנית הזנק להנדסאים מול ממוצע ארצי–השוואת נתוני נשירה סופיים 



פעולות שבוצעו בגל הקורונה  
(15.03.20-01.06.20)הראשון 

ברמת הסטודנטים❖
,  ביחד עם מזכירויות המגמות ומרכזי המגמותהדיקנאט–בדיקת סטטוס לומדים מכללתי 1.

:המדדים שנבדקו היו. ל והמשנה היו בקשר טלפוני דו שבועי עם כלל הסטודנטים במכללה"המנכ

מצב בריאותי  •

מצב נפשי•

מצב תעסוקתי  •

"(?איך לומדים מקוון)"מידת התאמת ההוראה המקוונת לצרכים וליכולות כולל סביבת הלמידה •

תשתיות תקשורת וקיום ציוד מאפשר למידה•

(פערים)צורך בתגבורים •

הגמר  פרויקטי•





.מלגותחלוקת -( ד"יתדוגמת " )נפגעי קורונה"קרן מלגות מיוחדת לסיוע כלכלי ל2.

(.דוגמת מכון ויצמן)וציוד היקפי נוסף תרומת ציוד מחשבים קבלת 3.

(.בהתאם להנחיות משרד הבריאות)הוראה בקפסולות מצומצמות 4.

.העצמה מקוונת5.

.תגבור פרטני וקבוצתי מקוון6.

,  המשנה, ל המכללה"מקוונות של מנכקיום שיחות ונטילציה ומענה על שאלות 7.

.מרכזי המגמות יחד עם הנהלת אגודת הסטודנטים והסטודנטים

.עם כלל השותפים במכללה להוראה המקוונתתהליך בניית קוד אתי פרופסיונאלי .   9



.הגמרבפרויקטיהובלת נושא ההגנות המקוונות .  10

.ח ופניה למעסיקים"שיפור קו, המשך הליווי לתעסוקה.  11

סדנאות העצמה וליווי תעסוקתי/חשיפת הסטודנטים למפגשים מקוונים12.

".עובדים ביחד"מבית היוצר של יוזמת 

ברמת המרצים❖
"  תוך כדי תנועה"השתלמויות )התאמת מערכי ההוראה פרונטליים להוראה מקוונת 1.

(.ובמיוחד למתרגלים ומרצים חדשים

.ברמה היומיומיתט"מהשל מרכזי המגמות ליועצי וואצאפיחיבור 2.

.ההיגוי הארציתבועדתלקידום ההוראה בזמן הקורונה וחברות ט"מההשתתפות בכנסי 3.

ומשרדי ממשלה נוספיםט"מהברמת ❖

.בחברה הבדואיתבעיית תשתיות התקשורת הצפת נושא . 1



.'דלמחזורומשתייךחשמלבלימודי'אבשנהתלמיד,23בן,.ס.ר•

נדרש,בישיבהשהתחנךדתי,נמוךאקונומיסוציומרקעילדיםעשירתלמשפחהבן.ר•

.(מתמטיקה)קבלהתנאילהשלים

י"עולווההעצמהבמפגשיהשתתף,ט"מהבמקצועותבפרטתוגברהתכניתבמסגרת•

.(מלגות,ס"עו,פסיכולוגיה,דיקנאט)התכניתרכזת

ביןונמצאבלמידהוחריצותהתמדהכיוםמפגין.ר,כמותייםבמקצועותידעפעריחרף•

.במחזורהישגיתמבחינההמוביליםהסטודנטים

רגשיתותמיכהליוויואחרי',אסמסטרשלהלימודיותהדרישותכלאתשהשליםלאחר•

הוא,((ויצמןמכוןתרומת)ומחשבד"יתמלגתקבלתלרבות)הקורונהבימיופדגוגית

!הבאבמחזורוחונך'אבשנההצטיינות–הצפי.'בבסמסטרהסיוםבחינותלכלניגש



•) Tailormade יחס אישי)

למודל ארגוניסיגמנטליממודל •

16.07.20, כלכליסט,  Andreas Schleicher, שלייכראנדריאס' פרופ


