
תכנית 
טריפל מתמחים

בתכנית המתמחים, הסטודנט.ית לשירותי אנוש משתלב.ת בהתמחות
התואמת את תחום הלימודים וזוכה לחניכה ולליווי מצד עובד בארגון

בו משובצ.ת. התכנית מאפשרת לסטודנט.ית לרכוש ניסיון תעסוקתי 
בתחום הלימודים שלו.ה ומעניקה לו.ה יתרון משמעותי בעולם העבודה 

על פני מועמדים אחרים.
 

לצד זה, התכנית מאפשרת גם הבנה מעמיקה יותר ויישום של התיאוריות
האקדמיות בשטח.

תכנית ההתמחות מלווה בקורס אקדמי, בהנחיית ד"ר עינת לביא, 
החושף את הסטודנט.ית להיבטים שונים של עולם העבודה:  הכרת ארגונים, 

תכנון אסטרטגי, מגזרים, גישות בניהול ציבורי ועוד.
כמו כן, הסטודנט.ית זוכה להשתתף בסדנאות הכנה לעולם העבודה,

בהנחיית פסיכולוגית תעסוקתית.

בין הארגונים החונכים ניתן 
למצוא את:

דנאל משאבי אנוש, עיריית נשר, 
אורגד מאגרים בע"מ, הלל ישראל, 

CodeValue, מרכזי ריאן, בית החולים 
השיקומי פלימן, בית החולים רמב״ם, 
מעוף משאבי אנוש,  בית-הדין האזורי 
לעבודה – חיפה,  WeWork, מספנות 

ישראל, Jobinfo, לוריאל ישראל,  ועוד.

בסדנאות נלמד כיצד כותבים קורות 
חיים, איך מתכוננים לראיונות עבודה, 

כיצד ניתן להוביל יוזמות בארגונים, 
איך מתמודדים עם אתגרים 

וקונפליקטים במקום העבודה ועוד.

הדר לוי – שנה ב'
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סטודנטים מתמחים מספרים

שמי עמית בן שבת, סטודנטית שנה ב' בחוג לפסיכולוגיה ובחוג לשירותי אנוש. 
תחת הקורס  "טריפל מתמחים" זכיתי להתמחות השנה בסניף דנאל בקריות. 

קבוצת דנאל הינה אחת מהחברות הגדולות והוותיקות בישראל בתחום משאבי 
אנוש ותעסוקה. עיקר פועלי הוא בהשמת עובדים עם מוגבלויות בשוק התעסו־

קה, בצמוד לרכז התכנית בסניף קריות. מבחינה מקצועית, צוות הסניף ובראשו 
שמרית העניקו לי הזדמנות ללמוד כיצד לחפש אחר משרות בצורה חכמה, 

כיצד לבנות ולשפר קורות חיים, כיצד להתכונן לראיון עבודה וכיצד לצלוח אותו, 
דברים קריטיים עבורי כסטודנטית חסרת ניסיון בשוק העבודה. 

הדבר העיקרי שהצוות העניק לי, הוא נקודת מבט קצת אחרת על שוק העבודה. 
חיפוש אחר משרות הוא מאתגר גם כך, אך אפילו יותר לאנשים עם מוגבלויות. 

כל אדם אותו ליווינו העניק לי רצון להילחם על זכויותיו ולהמשיך ולחפש אחר 
מעסיקים או משרות עד שלבסוף אשמע "כן". התרומה הנפשית, הנתינה 

והעזרה לאחר העניקה לי פרופורציות אחרות לגמרי לגבי ארגונים רבים בארץ 
וגרמה לי להבין שאני לא ארצה להיות חלק מארגון שלא חרט על דגלו 

"תעסוקה שווה לכל". 
אני ממליצה לכל סטודנט להשתתף בפרויקט ולהיות חלק משינוי משמעותי. 

עמית בן שבת – שנה ב'

שמי הדר לוי, סטודנטית שנה ב' בחוג לשירותי אנוש ורב תחומי, רציתי לרכוש 
ניסיון בתחום השירות והתקבלתי לתוכנית "טריפל מתמחים" במסגרת התואר 
במספנות ישראל, שם רכשתי את הניסיון הראשון שלי בעולם הגיוס תוך שימוש 

בכלים שאני מקבלת בתואר.
בזמן הפרקטיקום במספנות התנסיתי ב- סינון קורות חיים, ועזרתי למחלקת 

משאבי אנוש בחברה. זכיתי ללמוד איך מתבצעים ראיונות טלפוניים, הקראת 
חוזים וכו'. התפקיד הזה חשף אותי לעבודה בתחום והראה לי איך משאבי אנוש 

משתלבת בתוך הארגון מה שמאוד תרם לי וכך צברתי ידע וניסיון כיוון שקודם לכן 
לא הגעתי מהעולם הזה. 

כיום, אני עובדת מן המניין במספנות ישראל בזכות התוכנית "טריפל מתמחים", 
אני מאוד מודה על ההזדמנות שניתנה לי. ממליצה לכל אחד לחשוב לאיזה כיוון 

הוא רוצה להתפתח ולעשות התמחות במסגרת התואר, בעיני זה פותח הרבה 
יותר דלתות בעתיד. במהלך ההתנסות תהיו אתם, תגדילו ראש, תתעניינו ותשאלו 

שאלות כיוון שזה הביא אותי איפה שאני נמצאת היום.
הדר לוי – שנה ב'

אור צדוק – שנה ב'



סטודנטים מתמחים מספרים

התחלתי ההתנסות שלי במחלקת משאבי אנוש בארגון אלפנאר/מרכז ריאן.
אני הולכת לארגון ועובדת עם החונכת שלי על המון דברים, למשל נחשפתי כבר 

לתיקי העובדים וכל מה שקשור להם.
בנוסף, כל פעם שאני מגיעה להתנסות אני לומדת דברים חדשים שקשורים 

לעולם העבודה כמו למשל: איך עושים ראיונות עבודה, איך מקבלים עובד חדש, 
ימי חופש לעובדים, מתנות לעובדים ועוד.

ההתנסות תרמה לי מאוד מבחינת הניסיון התעסוקתי שלי, לא נראה לי שהייתי 
יכולה להסתדר בעבודה בעתיד בלי ההתנסות הזאת, אני לומדת מהחונכת שלי 

על כל העניינים הקשורים לעולם העבודה ובהמשך אלמד ממנה עוד דברים.
אני ממליצה לכל סטודנט וסטודנטית להירשם לתוכנית ההתנסות כי זה באמת 

הולך לתרום לכם/ן מכל הצדדים בחיים, גם אם זה בעבודה וגם אם זה 
בחיי היום יום. 

מאחלת לכולם/ן המון הצלחה ובריאות. נוראן נג'מי – שנה ג'

במסגרת התוכנית "טריפל מתמחים" ביצעתי את ההתנסות שלי בבית הדין 
האזורי לענייני עבודה בחיפה, ובמהלכה נחשפתי לנושא הפישור על ידי 

מעבר על תיקים ביחד עם מפשר/ת והשתתפות בדיונים. בנוסף, יצא לי גם 
להיות נוכחת בדיונים אצל שופטים, דיונים אשר גרמו לי להבין עד כמה 

משמעותי תהליך הפישור לצורך סיום יחסי עובד-מעביד בצורה הכי 
טובה שאפשר. 

מבחינת הניסיון התעסוקתי, התנסות זו תרמה לי רבות בכך שעזרה ללמוד 
יותר על זכויות עובדים וחשיבותו הרבה של תהליך הפישור.

אם אתם רוצים להעשיר את הידע שלכם ולחוות את הלימודים באופן מעשי, 
מעניין ומרתק, אני ממליצה לכם להירשם לתוכנית זו.

אור צדוק – שנה ב'

.HR ية�بدأت مسار التطبيق � مركز الفنار / الريان � قسم الخدمات الب

� مسار التطبيق أنا أعمل ع� العديد من ا�مور التي تخص قسم الخدمات الب�ية � ا�ركز , مع مديرة القسم, مثّ أنا أقوم بتدخيل كل ا�ستندات التي تخص 
الع�ل � ا�لفات الخاصة بهم.

با£ضافة ا� ذلك , كل مرة أذهب فيها ا� التطبيق أتعلم أمور جديدة التي تخص عا� العمل , مثل : كيفية س�ورة مقابت  العمل , كيفية قبول موظف جديد , 
أيام العطل للموظف¤ , هدايا للموظف¤..

̈ة � العمل با�ستقبل , أنا ا§ن ع� دراية واسعة لكيفية العمل � قسم الخدمات الب�ية , � كل مرة أذهب للتطبيق  التطبيق ساعدª � التقدم من ناحية الخ
أتعلم من ا�سؤولة عني العديد من ا�مور التي لها صلة � سوق العمل .

̈نامج التطبيق §نه بالفعل سوف يساعدكم/ن � التقدم � العديد من مجا§ت الحياة , أيضاّ � العمل وأيضاّ � الحياة اليومية. أنا أنصح كل طالب/ة التسجيل ل
أ¹نى للجميع الكث� من النجاح والصحة.



לפרטים נוספים אודות התכנית ולהצטרפות, 
ניתן לפנות אל:

גב' נדיה פרנקלך, 
מרכזת תכנית "טריפל מתמחים"

המרכז לפיתוח קריירה
דיקנאט הסטודנטים אוניברסיטת חיפה

משרד: 04-8288886 
jobresume@univ.haifa.ac.il  :דוא"ל

מעסיקים מספרים
אנחנו בהלל חיפה שמים לעצמנו מטרה לעזור לסטודנטים וסטודנטיות ישראלים 

להעמיק את תחושת שייכותם לעם היהודי, מתוך תפיסת עולם פלורליסטית. 
אנחנו מעודדים סטודנטים וסטודנטיות לחקור את הקשר האישי שלהם לעם 

היהודי, תוך חשיפה למגוון רחב של זהויות וקהילות יהודיות בארץ ובעולם. 

במהלך ההתנסות חן נחשפה לעולם התוכן שלנו וחקרה את הזהות האישית שלה 
מתוך היכרות עם סטודנטים נוספים. היא ארגנה פעילות התנדבותית, הפיקה 

אירועים וקמפיינים ברשת ועיצבה מידעונים. בדרך הנעימה אך אסרטיבית ועם 
האנרגיות החיוביות חן הביאה את עצמה ליד ביטוי ועזרה לצוות הלל להגיע 

להישגים התואמים את החזון הארגוני. אנחנו בהלל גאים בדרך שהיא עברה 
ומצפים לראות אותה ממשיכה להצליח ולהגשים את עצמה. 

ולנטינה חומנקו 
ארגון הלל ישראל 

עיריית נשר לוקחת חלק בתוכנית המתמחים של אוני' חיפה מזה שנה שניה.
תוכנית המתמחים משבצת סטודנטים וסטודנטיות בארגונים לפי חוג הלימודים וכך 

מאפשרת לסטודנטים לצבור ידע וניסיון מקצועי, והארגון  נהנה מתוספת של כח אדם צעיר, 
יצירתי ויוזם.

הסטודנטים משתבצים בפרויקטים במחלקות השונות כגון – משאבי אנוש, לשכת רה"ע, 
גזברות, חינוך ועוד. הם לומדים על עולם העבודה ורוכשים מיומנויות שישרתו אותם לאחר 

מכן בהתפתחות המקצועית שלהם. 
אנחנו בעיריית נשר מאמינים במשפט – "הדרך היחידה לעשות עבודה נהדרת היא לאהוב 

את מה שאתם עושים"  ולכן מאפשרים לסטודנטים ליזום פרויקטים בעלי ערך עבורם ועבור 
הארגון ומלווים אותם בתהליך הבניה. 

אנחנו כארגון שכל הזמן מתפתח ולומד, נתרמים רבות מהשתתפות בתוכנית התמחות 
ומקווים שמשנה לשנה נוכל לאפשר ליותר סטודנטים לקחת חלק בארגון שלנו.

שושי נבו
מנהלת משאבי 

אנוש בעיריית נשר 




