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הגדרה

הוספת מרכיב בינלאומי לכל אחת מפעולותיה של האקדמיה בהיבטי

הוראה

מחקר

נראות ושיווק

שירותים וחיי קמפוס



מטרות

תשתיות אקדמיות ואדמיניסטרטיביות הקשובות לצרכים ביסוס -
.הסטודנטים והמוסד, הסגלהבינלאומיים של 

.והסטודנטיםרמת השליטה באנגלית בקרב הסגל שיפור -

.והסגלמענה לצרכים אקדמיים המתעוררים בקרב הסטודנטים מתן -

.  האקדמיהבדירוגה הבינלאומי של שיפור -

.  שלוהמחקר והחשיפה הבינלאומית חיזוק -

.קרנם של בוגרי האקדמיה בעולם התעסוקה והמחקרהעלאת -

.  אלא גם זו העולמית, לא רק זו המקומית, הקשר עם התעשייההידוק -



?מדוע תכנית אסטרטגית



הבנת המתרחש-

?למה וכמה, מה-היעדים הגדרת -

ומיצויוהפוטנציאל המוסדי הבנת -

וסיבותיהם  החסמים המוסדיים הבנת -

איגום משאבים-

במוסדתרבות בינלאומית הטמעת -

וכוללניהעובדה כי מדובר בתהליך ארוך שיקוף -

סדורה ושיטתיתפעולה -



גישות באסטרטגיה  
בינלאומית



בינאום נסמך חילופים

תפיסה קלאסית אשר עושה רדוקציה למושג הבינלאומיות לכדי מרכיב 
אחד

מצריכה תשתית ארגונית מתפקדת -

(לרוב)מימון ממקור חיצוני -

בעלת השפעה מוגבלת על המוסד-

ל"קושי בשליטה על התנהגות הסטודנטים בחו-

קושי בהבטחת איכות הלימודים במוסד השותף-

קושי בהערכת איכות הלימודים של הסטודנטים בזמן הניידות-



Internationalization at home

,  מימון עצמי, פולברייט, ארסמוס)חוקרים וסטודנטים , הזמנת מרצים-
(.'שגרירויות וכו

.  פער בין לוח השנה האקדמי בישראל והעולם–אירוח קורסי קיץ -

.נראות, שילוט–יצירת חוויה בינלאומית בקמפוס -

(.הקוריקוליםבינאום )הוספת תכנים בינלאומיים לתכניות הלימודים -

.הוראה באנגלית-

.אירוח כנסים בינלאומיים-



תמונת מצב–מיפוי 



מבנה מוסדי

להוצאתה לפועל  , או עקיף, איתור כלל הגורמים המוסדיים להם קשר ישיר
:והגדרת תפקידיהם במהלך, הבינאוםשל מדיניות 

מנהל משרד בינלאומי/סגן נשיא לבינלאומיות–הנהלה -

נותני שירותים, מזכירות סטודנטים, משרד החילופים–יחידות מנהליות -

פקולטית/פעילות מחלקתית–יחידות אקדמיות -

רשות המחקר  -

מרכז ההוראה-

מרכז החדשנות-

אגודת הסטודנטים-



והזדמנויותחוזקות



מחקר או הוראה–תשתיות ייחודיות -

מיקום גיאוגרפי ייחודי-

מחלקות אקדמיות ייחודיות-

סגל בעל מומחיות ושם בינלאומי  -

נגישות למימון ייעודי-

ניסיון עבר מוצלח עם שותפים מרחבי העולם  -

חברות ברשתות אקדמיות בינלאומיות דרכן ניתן להרחיב את מעגל  -
השותפים  

ייזמות/לרוב מעורבות חברתית, ערכים המשפיעים על חוויית הלימודים-



וייזמותמרכזי חדשנות 



מכשולים



של תרבות הוראה בינלאומית  היעדרה -

קושי במעקב אחר כלל הפעילות הבינלאומית במוסד-

מגבלות תשתיתיות  -

שיווק בינלאומי מוגבל-

נוהים אחר מקורות המימון–אמריקצנטיריות/אירופוצנטריות-

מצב ביטחוני-

יוקר מחייה-

שפה  מחסום -

זריםחיים בין סטודנטים ישראלים לסטודנטים וניסיון גיל הבדלי -

קצרבמעונות ופתרונות דיור ברי השגה לטווח חוסר -



כלים ומדדים



אינדיקטורים

שביעות רצון, סטודנטים/סגל, יעדים, נפח: חילופים-

זהות  , שפת הוראה, תכניות לימוד/מספר קורסים–הוראה בינלאומית -
תוכן בינלאומי, המרצים

לא מחקריים/מחקריים–פרויקטים אקדמיים בינלאומיים -

פריסה גיאוגרפית של שותפים אקדמיים-

קוריקולריותפעילויות חוץ , אגודת סטודנטים–חוויית קמפוס בינלאומית -
.  ב"וכיוצבאנגלית 



מסמכים  , רמת שליטה באנגלית של נותני שירותים–שירותים מנהליים -
תעודות באנגלית , פורטל רישום מתורגם, אתר אינטרנט נגיש, מתורגמים

.'וכו

אירוח  , חברות בארגונים אקדמיים בינלאומיים-פתיחות בינלאומית -
.ב"וכיוצמשלחות 



בינאום כחלק מהתרבות הארגונית  

יעד מדיד  . ח התקדמות שנתי בהתאם לתכנית האסטרטגית"דופרסום -
.ח"פרסום הדו–

אחראי על ריכוז ויישום תכנית הפעולה האסטרטגית המוסדית  מינוי -
משרה  –יעד מדיד . אשר יעבוד במשרד לקשרים אקדמיים בינלאומיים

.נוספת במשרד לקשרים אקדמיים בינלאומיים



מיפוי הממד הבינלאומי בהוראה  

כלי מיפוי ושאלון עומק עם מרצים והפעלתו  פיתוח -

.עירוב מרכזי מצוינות בהוראה בתהליך-

.מיפוי סגל בעל יכולת הוראה באנגלית-



האנגלית  קורסים בשפה 

חשיבות השליטה בשפה האנגלית בבחינת העסקת חברי סגל  הדגשת -
.במוסדחדשים 

מוסדיים לרבות  -משמעותית של הסכמי שיתוף הפעולה הביןהרחבה -
וכן הרחבת משך השהיה של מרצים אורחים  , +ארסמוסבמסגרת 

.  במוסד

בדגש על גיוון מדינות  , למוסדמספר המרצים הזרים המגיעים הגדלת -
. המקור

סטנדרט מוסדי למספר קורסים באנגלית המוצעים בכל שנה  קביעת -
.  במוסד

קביעת סטנדרט מוסדי באשר למספר הקורסים בשפה האנגלית בהם  -
.יחויבו סטודנטים להשתתף במהלך התואר



חילופי סטודנטים וסגל

את היקף שיתופי הפעולה הבינלאומיים בתחום ניידות  להרחיב -
.הסטודנטים והסגל הממומנים

.סגל להשתתף בתכניות ניידות/את הסטודנטיםלעודד -

.  ימי חשיפה מוסדיים לאפשרויות והזדמנויות בינלאומיותלקיים -

הסכמי שיתופי פעולה לתקופות ניידות ממושכות המותאמות  לנסח -
+.ארסמוסאישית לחברי הסגל במסגרת 



היכרות עם עקרונות תהליך בולוניה

הלמידהתפוקותמתודולוגיתעםהיכרות-

לומדממוקדתהוראה–ECTSלהנקודותשקילתעםהיכרות-

(מנהליסגל)האירופיהגבוההההשכלהמרחבעםהיכרות-



חוויית לימודים בינלאומית

.זריםשביעות רצון של סטודנטים של סקר שנתי ביצוע -

לבינלאומייםהגברת האינטגרציה בין הסטודנטים הישראלים -

מתמשך עם  כדי לאפשר קשר הקמת מועדון בוגרים בינלאומי -

.ל"ואלו הישראלים אשר עזבו לחו, הסטודנטים הזרים

נגיעה  להם קיום סדנה ייחודית לחברי הסגל המנהלי ונותני שירותים -

.בינאוםמקצועית לנושאים אשר עברו תהליך 

של הסטודנטים הזרים   תחושת השייכות להגברת מיסוד מסגרת -

הסטודנטיםמשרד החילופים ואגודת , הסטודנטיםדקנאטבשיתוף עם 



לאגודת הסטודנטים הבינלאומית של  המוסד אגודת הסטודנטים של צירוף -
.ESNארסמוסתכנית 

לסטודנט הזר  הנגשתומיפוי הקמפוס לצורך -

NAFSAבירידים בינלאומיים דוגמת השתתפות -

, כללי בטיחות, מסמכים רשמיים מרכזיים לאנגלית לרבות תקנוניםתרגום -
וכדומהפרסומים , חומרים פרסומיים, נהלי שימוש בציוד



International Projects



EU Funded Research Projects

MARIE-CURIE ITN - HERILAND JEAN-MONNET NETWORK - REACTIK



CLEVER TEACHEX

EU Funded Projects

DEMO.IL



Bezalel-MSKC: Art for Health



Bezalel-Tokyo University

Attune

https://vimeo.com/364990350


Bezalel-RISD-CAA





The Center for the Study of the 
Visualization of the Holocaust



212 Labs

Design-led R&D Center to be opened on March 2020




