
 

 

 

 " בפורמט היברידי התמחויות"קורס 
 

 פרטים מנהליים

  Hybrid Internshipsקורס  -שם קורס  -

 10-132-13 -מספר קורס  -

 אפ"תש  –שנת הוראה  -

 רואי זרחיה  - שם המרצה  -

 ( STEP)מערך  טראנס מחלקתי -מחלקה  -

 שעות שבועיות  12 - היקף הקורס בשעות שבועיות  -

 ת ונקודות זכ  4 - נקודות זכות  -

 ) קורס בחירה )רשות  -קורס חובה או רשות  -

 סמסטריאלי -משך הקורס  -

 

 דרישות קדם

 סיום שנה ב' באחת מהמחלקות של מכללת שנקר  -

 פטור מקורסי אנגלית  -

 

 קהל היעד של הקורס 

והנדסה - לעיצוב  בפקולטות  המחלקות  מכלל  השנייה  שנתם  את  שסיימו  וסטודנטים    בשנקר:   סטודנטיות 

הנדסת תעשייה וניהול, הנדסת פולימרים ופלסטיקה, הנדסה כימית, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת  

תוכנה, עיצוב תכשיטים, עיצוב טקסטיל, עיצוב אופנה, עיצוב פנים מבנה וסביבה, תקשורת חזותית, עיצוב  

 . תחומית-תעשייתי ואמנות רב

 

בחודשים האחרונים בעקבות מגפת הקורונה הן באקדמיה והן במשק אליו נחשפנו לאור המצב הייחודי  

לאט לתפקוד מלא, אנו  -ולאחר מספר חודשים של עבודה בפורמט מקוון וההבנה שחלק מהמשק חוזר לאט

מבינים שהמגפה שינתה את עולם העבודה וחלק גדול מהחברות במשק עוברות לפורמט היברידי )שילוב  

. קורס זה יערך בפורמט היברידי ויאפשר  (מחוץ לכותלי המשרד  וונת של עבודה מהמשרד ועבודה מק 

התמחויות פיזיות במשרדי הארגון ו/או עבודה מרוחקות וכנ"ל גם מפגשי ההוראה שישלבו מפגשים פיזים  

 ומפגשי הוראה מרחוק וזאת בכדי לתת למתמחים ניסיון בעבודה משולבת כפי ששוק העבודה יצפה לקבל. 

 



 

 

 

  חת הקורספתיקבלה ו תנאי

 לפתיחת הקורס  סטודנטיות וסטודנטים  12של  מספר מינימאלי נדרש  -

ובהנחה שיענו     שנקרי- םסינון פני  רויעבשיגישו מועמדות,    סטודנטיםה סטודנטיות ותהליך הקבלה: ה -

לסמסטר המדובר ובהתאם    רלוונטיותהחברות  על הקריטריונים יעברו לשלב ביצוע התאמה למול ה

בתהליך יחלו  .ים  סטודנטיותה  ,של מועמד/ת וארגון  מוצלחת"  השמה" התאמה ובהינתן  .  לדרישותיהן

שישפרו את סיכויי ידע וכלים חברתיים ומעשיים    מומחיות,  ניסיון,ובכך רכישת  בתעשייה    ההתמחות

 .כניתו וסדנאות בתסדרת הרצאות שלהם וזאת בשילוב עם תעסוקתית  ההצלחה ה

 

 )תאוריה ופרקטיקה( ההתמחויות  תקציר קורס

על ידי התנסות  וזאת    התעסוקתילגשר על הפער שבין העולם האקדמי לעולם  מהות הקורס הנה   -

לימודיהם של הסטודנטיות והסטודנטים עוד במהלך הלימודים האקדמאיים בשנקר    תחוםבאמיתית 

 לקראת יציאתם לשוק העבודה. התוות את דרכם חשוף אותם מבעוד מועד למשק ולובכך ל

הבנה של איך לייצר כניסה חלקה   בניהם  ,תכנים אקדמאים ומקצועייםל  פוייחש   יות.יםהסטודנט -

שלבי ההתפתחות בשוק העבודה בעידן הישן הבנה של  ;   איך לפתח חשיבה יצירתית  ;ה  לשוק העבוד

לתכנון לו"ז ומשימות יעילות  שיטות חשיפה ל ;בתחומים וותיקים   disruptionהמכיל    ובעידן החדש

איך לאפיין נכון    ניהול סיכונים וניתוח רגישויות ;איך לבצע    והדרך להשלמתן בצורה הטובה ביותר;

   .שיטות פתרון וניתוח חלופותואיך לאתר בעיה 

ואיך להיכנס    בצורה מיטבית  עבודהראיונות  לצלוח  כיצד ניתן    כלים  ויקבלבקורס    יות.יםהסטודנט -

כלים נוספים  זאת יחד עם  מול קהל ווההצגה  לשפר את יכולות הדיבור  , איך  לארגון חדש בצורה חלקה

  הסטודנטים  בזמן היות)הקורס  הן בשלבים הראשוניים של  יתורגלו  הנדרשים כיום במשק. כלים אלו  

והן במהלך הקורס בו תעלה  (שלהם  השונות שיהוו את הארגון החונךחברות  להתמחות במועמדים  

 . דרישה מכל סטודנט להראות את השיפור ביכולותיו לאורך ציר זמן

לאתגר את  לעודד את הסטודנטיות והסטודנטים  היא  מטרה נוספת שעליה יש שימת דגש בקורס   -

. מטרות אלו יושגו  העתידית שלהםלהתפתח ולהתגבר על מכשולים בדרך לקריירה במטרה  עצמם

והבנת    יות.יםהסטודנטלציפיות  כניסה למקום עבודה חדש בהתאמה  תהליך  אמת של  -שיקוףעל ידי  

כל אחד   הבנה מעמיקה לגבי היכולות האישיות של, זאת יחד עם  כיםמשתייהם  אליו     eco systemה

האינדיבידואלים חולשות  החוזקות וההבנת  רצונות העתידיים, כמו גם  הוהצרכים הנוכחיים  ,  מהם

מימוש הפוטנציאל החבוי יינתן דגש על תהליך שיפור היכולות ו  –לתוכנית    ויתקבלושבהנחה    הםשל

 .בהם

 



 

 

 

 

 התמחות ה צורת לימוד וה צורת  -שיטות הוראה 

המשמעות היא שחלק מהמפגשים יערכו פיזית באולם הרצאות   – היברידית  מפגשי הקורס יערכו   -

שילוב זה יראה   –   ZOOM-מערכת הדרך    בצורה סינכרונית  וחלק מהמפגשיםאו באחד הארגונים  

ויאפשרו  במשק   למתמחים את שני הפורמטים השונים של העבודה כיום )לאחר מגפת הקורונה(

והכישורים שלהם. ליכולות  שיותר מתאים  להבין מה הפורמט  )הן   לסטודנטים  במהלך המפגשים 

הוירטואלים( והן  הסטודנטים   הפיזיים  של  ההתמחות  מתחומי  מהמשק  חיצוניים  מרצים  יוזמנו 

טרה להעשיר את הידע שלהם בהרצאות אורח ובכדי לענות לשאלות הסטודנטים שמעוניינים  במ

 להכין את עצמם בצורה המיטבית בכניסתם ככוח עבודה צעיר למשק.

כפי שכיום רוב החברות מאפשרות לעבוד מספר ימים מהמשרד ומספר    –היברידי תהליך התמחות  -

ימים מהבית, המתמחים יקבלו טבילת אש בפורמט החדש הזה של עבודה במשרדי החברה עצמה 

 על כל המשתמע מכך. וגם בעבודה מרחוק 

 

 

 משברהתאוששות מתכנים תואמי תקופת 

 והתמודדות עם התאוששות / קריסה של חברות במשקשיטות לעבודה בתקופה של חוסר וודאות  -

התעסוקה   - שוק  איך  של  בסוגיה  המתהווה  דיון  המגפה  החדש  שלאחר  סוגי ביום  בין  )ההבדלים 

ואיך ניתן לנצל את המצב הנוכחי לטובת הדור   שכירים, עצמאיים, פרילנסרים(  -העסקה השונים  

 הצעיר )בעל היכולות הדיגיטליות( 

מרוחק )שימוש לימוד בתרגול של שיטת עבודה קבוצתית  –ות באזורים שונים  ניהול משימתי בקבוצ -

כפונקציה של עבודה   (שאינה נמצאת במרחב משותף אחד   בכלים דיגיטליים לעבודת אונליין בקבוצה

לייעל  יכולה  זו  בצורה  והעבודה  שונות  ביבשות  או  הארץ  ברחבי  סניפים  מספר  שלהם  בארגונים 

 ן ניתן לחסוך טיסות וימי עבודה מבוזבזים על הגעה למפגשים פיזיים.משמעותית את הפעילות שכ

 השוואה )יתרונות חסרונות(  –הכנה לראיונות עבודה והדגשת היכולות הנדרשות בעולם הדיגיטלי   -

 פיזי מול ראיון עבודהראיון עבודה סינכרוני )מרחוק( של 

  שימת דגש על יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסא -

 

 

 

 

 



 

 

 

 תוצרי הלמידה של הקורס

בתהליך   ו יפתח ים.ות סטודנטה על פי היכולות אשר צפוי ש םמנוסחי הלמידה ותוצרי תוצאות 

 : ההתמחות  במסגרת התאורטי ובמהלך שעות העבודה המעשית הלמידה 

 

תקופת  , בהם התנסה במהלך הלימוד של הסטודנטחיזוק הכלים הקיימים הנוגעים לתחום   -

 .התמחותה

עבודה היברידית המשלבת אופטימיזציה של זמן העבודה להגברת התפוקה ע"י מעבר בין  -

"משחק" ביניהם לאור רגולציה שיכולה  -עבודה פיזית במשרדי החברה לעבודה אונליין וה

 להשתנות על בסיס יומי )נדרשת גמישות ויכולת התאמה למצבים משתנים במשק( 

ואופרציה של חמעמיקה  בנה  ה - הן במסגרת  ם המתמחה  ומיקו  ברותבנושא מבנה  בתוכן 

 .ההתנסות והן במסגרת שאיפותיו העתידיות

מהמחלקות    המשתתפים  .ותבקרב הסטודנטים Networking -הויצירת קשרים  חיזוק יכולות   -

  .השונות במכללה

הסטודנט - של  דעתו  לכניסה    .ית גיבוש  הקורס, כהכנה  במסגרת  התמחה  בו  התחום  לגבי 

 ולא ירצה לעשות בעתיד(.  )מה ירצה לשוק העבודה

 , התאוששות, קריסה(אי וודאות, משברקיצור )  בעבודה בתקופת ניסיון -

 יכולת עבודה עצמאית וקבוצתית מרחוק   -

 תכנון זמנים, עמידה ביעדים וקבלת ביקורת תוך כדי תנועה  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 הקורס  מפגשי

 פירוט  נושא לימוד  מפגש 

 ההיברידי הבנת שוק העבודה  1

, איך עבדו לפני ומה קורה כיום,  בתקופת המשבר במשקנדון  
 בזמן ההתאוששות לאחר המשבר.

 
דגשים לבניית  וניתן  ,  וווידא -איון בלרפיזי  ראיון עבודה  נשווה בין  

 קו"ח ופרופיל לינקדאין במטרה להיחשף לחיפושים ברשת. 
 

 יצירתיות וחדשנות בתעשייה  2

ומקצועות  נערוך דיון על     אלו מקצועות ,  העתידהעבר, ההווה 
שישר משבריות    דוסביר  התקופות  צועד  בחינה  עולם.  ולאן 

החודשים   תקופת  את  טוב  יותר  ששרדו  עסקים  של  בדיעבד 
לכך.   הסיבות  ומה  שפחות  וכאלו  מונח  המשבריים  את  נבחן 

( ונמפה  disruptionהשיבוש  התעסוקה  בעולם  תחומים  ( 
כיוםומה  חדשים   לעשות  בהם  ניתן  להשתלב    . בעתיד  בכדי 

יצירתית   חשיבה  לפיתוח  בנקודות    לחדשנות   כבסיסנעסוק 
איוהתנהלו של  בתקופות  )מה -ת  קיצוני  שיבוש  ושל  וודאות 

 שהיה הוא לא מה שיהיה(
 

ושיטות   חשיבה מחוץ לקופסא 3

 נטוורקינג  לחיזוק ה

וחשיבה   מחשבתית  לקופסאגמישות  ה.  מחוץ    - סודות 
Networking  פיזית(  היעיל להיפגש  אפשר  אי  כאשר  ,  )גם 

ועמידה מול קהלהכישורי   - חשיבות כישורי הו  עברת מסרים 
story telling    במטרה לבלוט כאשר יש מספר מועמדים רב לכל

   .תפקיד
 

4 
תוצרי  הצגת לסיום  מפגש 

י  כישוריו התמחותה

 בנאום מעלית ים המתמח

את מסכמים במצגת    הסטודנטיות והסטודנטיםמפגש סיום בו  
במסגרת  שהתחזקו   ההתמחות,   עבודתם  הכלים  ציון  תוך 

במהלך    שלהם לארגון  התרומה  ומה  התהליך  במהלך  והתחדדו  
ופעילותו הייחודית קורות חייו    יציג את כל מתמחה  .  תקופה זו

 . נאום מעליתב
 

של תחומי ההתמחות של ים מקשת העולמות סיק בכל מפגש נשלב הרצאות אורח של מע

 ורס.המתמחים בק

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 חובות הסטודנט

 נהלי נוכחות על פי תקנון שנקר   נוכחות: •

 :מטלות הקורסמילוי  •

o 120  ארגוןשעות התמחות מעשית ב. 

o .מילוי מטלות הבית שתתקבלנה במהלך הסמסטר 

o  לגבי ההתמחות ומצב ההתקדמות אמצעהגשת דו"ח. 

o  יוםסהת צגבמוהשתתפות   הגשת דו"ח מסכם . 

 

 קריטריונים להערכה 

 :דרכי ההערכה והרכב הציון

 . במפגשים, ביצוע תרגילי הכיתה והשתתפות פעילה במפגשים נוכחות   - 20% •

אמצע ודו"ח מסכם על תהליך ההתמחות בארגון הנבחר והצגת  כתיבת דו"ח  - 30% •

 מצגת סיום ההתמחות בארגון.

 .התמחותשעות ה  120על הפעילות במהלך  הערכת הארגון החונך  - 50% •
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