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הבינלאומיותמטרות התכנית לקידום 
בינלאומיות  אנו רואים לנכון לפתח , בינלאומיותת לקידום ה"ות/ג"התכניות של מלבמסגרת 

על מנת להבטיח את הצלחת הפעילויות  , כמו כן. עיקרייםבהשכלה גבוהה בארבעה מישורים 
.נדרשת בניית תשתיות מוסדיות בהיבט הבינלאומי, הבינלאומיות

בניית תשתיות מוסדיות בהיבט הבינלאומי
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במוסדותפיתוח הבינלאומיות1.
להשכלה גבוהה



ת"י ות"המתוקצבים עפיתוח הבינלאומיות במוסדות להשכלה גבוהה.1

השוניםהמוסדותשלואתגריםלאופית"ותשלהתמיכהאתלהתאיםמנתעל

ביניהםהחלוקהאשר,תמיכהמסלולישנית"ותאישרה,הבינלאומיותבנושא

.בינלאומיתלפעילותסףתנאיבסיסעלנעשית

למוסדות,בינלאומיותתפוקותמבוססתחרותיתקצובמודלהינוהראשוןהמסלול

.פ"תש-ט"תשעלשניםח"מלש80.משמעותיבאופןזובפעילותהחלואשר

פעילותהחלהלאבהםהמוסדותלצמיחתתקצובמודלהינוהשניהמסלול

.פ"תש-ט"תשעלשניםח"מלש24.משמעותיתבינלאומיות



-תכניות מלגות לסטודנטים ובתר. 2
דוקטורנטים מצטיינים בינלאומיים



תכניות מלגות לסטודנטים בינלאומיים

דוקטורנטים מצטיינים מסין והודו-פוסט( 1

דוקטורנטים מצפון אמריקה-פוסט–תכנית צוקרמן ( 2

ב  "דוקטורנטים מארה-פוסט-פולברייטתכנית ( 3

שנתיות-מלגות חד–' תכנית דוקטורט סנדוויץ( 4

מלגות סמסטריאליות -תכנית דוקטורט במדעי הרוח והחברה( 5

מלגאים בשנה100-כ

מלגאים בשנה40

מלגאים בשנה50



( Glue Grants)מענקי קישור . 3



(Glue Grants)קישור מענקי 
 תקציבית ייעודית תוספתית לחוקר ישראלי הזוכה במענק של הקרן  הקצאה

אישייםבמסגרת בקשות למענקי מחקר , הלאומית למדע

 אלף 40,000-כמענק של ₪

 קיימיםמחקריים יצירת קשרי מחקר או הרחבתם והעמקתם של קשרי לצורך  ,
ללא צורך בהסכם עם  , מכל ארץ)בחירת החוקר הישראלי ל על פי "עם חוקר מחו

(.ל"קרן מקבילה בחו

 למשל )פוטנציאל לקדם גיוס מימון נוסף ממקורות בינלאומיים שונים–
(.מתכניות של האיחוד האירופי ומקורות אחרים



מיתוג ושיווק לסטודנטים בינלאומיים. 4



מיתוג ושיווק לסטודנטים בינלאומיים
גיבוש אסטרטגיית מיתוג ושיווק ל-Study in Israel

הגדרת ופילוח אוכלוסיית יעד מרכזיות–מחקר שוק 1.

זהות מילולית ועיצובית–גיבוש מיתוג לאקדמיה הישראלית 2.

התאמת המיתוג לקהלי יעד השונים והגדרת הפעילויות –אסטרטגיית שיווק 3.
השיווקיות הנכונות

,  פלטפורמות דיגיטליות, כנסים, איסוף מידע לגבי ירידים–פעולהתכנית 4.
agents ,השימוש ב-alumni ועוד



מיתוג ושיווק לסטודנטים בינלאומיים
 אתרStudy in Israel

 פייסבוקדףStudy in Israel

 השתתפות בכנסNAFSA



הסרת חסמים ברמה הלאומית. 5



הקניית כישורים בינלאומיים לסטודנטים ישראלים. 6



הקניית כישורים בינלאומיים לסטודנטים ישראלים
נושאים עיקריים:

ל  "תכנית התמחות בחו/יציאה של סטודנטים ישראלים לתקופת לימודים1.
במהלך הלימודים

שיפור רמת האנגלית של סטודנטים ישראלים2.

Internationalization At Home–" בינלאומיות בבית"פיתוח 3.



הקניית כישורים בינלאומיים לסטודנטים ישראלים
בינלאומיות בבית
 כיתותשילובים של סטודנטים ישראלים ובינלאומיים באותן

 שילובם של תכנים גלובליים בתכניות לימודInternationalization of the Curricula))

 לקידוםפיתוח למידה דיגיטלית ככליVirtual Mobility  משותפות עם מוסדות  ותכניות
ל"בחו

התמחויות במהלך הלימודים

  ניסיון בינלאומי לסגל ישראלי

הבאה של סגל בינלאומי

ל"פיתוח שותפויות אסטרטגיות ותכניות משותפות עם מוסדות בחו



מהלכים משלימים לקידום הבינלאומיות. 7



מהלכים משלימים
 ס"הלמבניית מנגנון לאיסוף נתונים אודות סטודנטים בינלאומיים עם

ל במוסדות"הערכת איכות הפעילות הבינ

  מתן ייעוץ בעניין אסטרטגיות מוסדיות

ג"של מלל באתר "בניית ארגז כלים לבינ

 ארסמוסימי עיון עם+

 בהמשך  –השוואת שיטות ציונים של מדינות אחרות



!תודה רבה


