


?מה מציע הפרוייקט

ניידות סטודנטים

ולקלוט , אפשרות לשלוח סטודנטים להתמחות דרך מוסדות שותפים באירופה

.סטודנטים אירופים בישראל

.חודשיים עד שנה: משך ההתמחות

היא חלק מכלל ההגשות המתחרות על לצורך התמחות בקשה לניידות הגשת 

.המענקים שניתנים לסטודנטים וסגל זהים, בהתאם. ICMתקציב מעטפות 



?מה מציע הפרוייקט

ניידות סגל

המודל הזה מאפשר למומחים מהתעשייה הישראלית והאירופית להגיע למוסדות לימוד  
(.ניידות לצורך הוראה)ולשתף ידע עם האקדמיה 

programme-ציבורי ב/וכן לאנשי סגל ישראלים לבקר בכל ארגון פרטי country  לצורך
.הכשרה

.ימים5-60: משך הניידות

.מומחים מהתעשייה אינם מחוייבים למינימום שעות הוראה

אקדמיה פנים ארצי-אין אפשרות לניידות תעשייה*

הפעילות לא כוללת כנסים**



ההסכם תמיד בין שני מוסדות לימוד

ביכולתו לשאת אחריות אדמיניסטרטיבית ובמקרה הצורך לערוך  ". הגוף השולח"הגוף שקולט מתמחים באירופה אינו 

.להכין את המתמחים, וכן, התאמות עבור המוסד האקדמי כדי להתאים את פרופיל הסטודנט עם צרכי הארגון

IIA

NA



אפשרויות לניידות



?אילו ארגונים יכולים להשתתף

:לדוגמא. הכשרה ונוער, כל גוף ציבורי או פרטי שפעיל בשוק העבודה או בתחומי חינוך

:כולל, (כולל מיזמים חברתיים)פרטי קטן גדול או בינוני /כל מיזם ציבורי•

.גוף ציבורי שפועל בהיקף אזורי או לאומי•

.וגופים העוסקים ביחסי עבודהחדרי מסחר, תעשייה/נציגי עובדים, איגודים מקצועיים•

מכון מחקר•

קרנות•

(בכל רמה)מרכז חינוכי /מוסד לימוד•

.ר"מלכ, עמותה, ארגון ללא מטרות רווח•

.ייעוץ מקצועי ושירותי מידע, גוף המעניק ייעוץ קריירה•

מוסד אקדמי•

אינם נכללים–גופים של האיחוד האירופי או עובדים מטעמו **



?אילו סטודנטים יכולים להשתתף

החל משנת הלימודים הראשונה, התכנית פתוחה לסטודנטים בכל התארים.

 (.ולא בוגרים חדשים)ניידות לשם התמחות פתוחה לסטודנטים בלבד , לניידות לימודיתבניגוד

על ההתמחות לתאום את תחומי הלימוד של הסטודנט.

הפרוייקט יכול להתאים לעוזרי הוראה.

רצוי שההתמחות תהיה משולבת בתכנית הלימודים של הסטודנט, היכן שמתאפשר.



הכרה ונקודות זכות

בתום תקופת ההתמחות על הארגון שקולט את המתמחה לספק לסטודנט ולמוסד הלימודים שלו  

('transcript of work') Traineeship certificate  שמאשר את תוצאות הפרוייקט שסוכמו בהסכם הבין

.מוסדי

.אך מומלץ מאוד לעשות זאת.המוסד לא מחוייב להעניק אקרדיטציה לתקופת ההתמחות

באמצעות הוספת נספח  -לדוגמא. ישנה חשיבות לכך שההתמחות תקבל מעמד על ידי המוסד

.תעודת הכשרה לאישור הלימודים



?איך מתחילים
ניידות משלבת לימודים והתמחות

סינרגיה מקסימלית בין  , תחת מוסד אקדמי, המודל הזה מאפשר מסגרת ברורה לסטודנט

.וחוויית למידה ייחודית למשתתפים, הכשרה אקדמית ומעשית

+ סמסטר אביב )ניתן לקיים את הלימודים וההתמחות במקביל כמו גם אחת אחרי השניה 

.זאת בהתאם להקשר הפרוייקט והזיקה בין שתי ההתנסויות(. התמחות קיץ

.לא תעלה על שנה( גם וגם/לימודים/התמחות)כ הניידות "סה**



?איך מתחילים
ניידות סגל

המודל פותח את מבחר המרצים והמומחים שיכולים להגיע לישראל באופן  

.וחשיפה לעולמות ידע ותחומי מחקר נוספים, משמעותי

ניתן לנצל את התכנית לקידום אסטרטגיות מוסדיות עם זיקה לשוק התעסוקה  

.employability-וקידום



סוגיות משפטיות בקליטה ושליחה של 
מתמחים

אין הגבלה: סטונטים יוצאים לאירופה•

:  סטודנטים נכנסים לישראל•
טק ומדעים מדוייקים -היי, משרד ההגירה מאפשר התמחות רק בתחומי טכנולוגיה•

ומעניק ויזה מיוחדת למתמחים  ( אשר נרשמו מראש)בחברות ומוסדות טכנולוגיים 
.בתחום

ל משתלבים בקורסי פרקטיקום שמשלבים לימודים "בחלק מהמוסדות סטודנטים בינ•
.תעשייהבתכנית לימודים אקדמית שמשלבת גורמים -קרי , עם הכשרה מקצועית

.היום מתקיימות במקביל תוכניות התמחות המכוונות כלפי עידוד עליה•

.ויזת הסטודנט לעיתים מוגבלת לתקופת תכנית הלימודים בלבד•



דגשים נוספים

.אלא בחוזה הבין מוסדי, אין הכרח לציין את המקום בו מתמחים בבקשה הראשונית•

.קורסים המשך במוסד אקדמי לא יחשב כהתמחות•

יש לנמק בחוזה הבין מוסדי את רמת שפה ודרישות אחרות מסטודנטים בהתאם לדרישות  •

.  הארגון שקולט מתמחים

מאמצים בתיאום והערכה של מקומות ההתמחות צריכים להכלל בהסכמים עם המוסדות •

.OS-יש להביאם בחשבון בחלוקת ה. האירופאים

הדבר אינו גורע  , אין מניעה שהמתמחים יקבלו שכר על עבודתם במסגרת ההתמחות•

.מהמלגה שלהם



https://erasmusintern.org/

https://erasmusintern.org/


!תודה

מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה

erasmusplus@che.org.il

www.erasmusplus.org.il

mailto:erasmusplus@che.org.il
http://www.erasmusplus.org.il/

