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 תכנית המתמחים
 

תכנית בסטודנטים מהחוג לשירותי אנוש  22ד השתתפו "בשנת הלימודים תשע

לחניכה ולליווי  הם השתלבו בהתמחות התואמת את תחום לימודיהם וזכו. המתמחים

 . מצד עובד בארגון בו שובצו

 סיוןש ניולרכלסטודנטים פשרה א  התכנית 

 עניקתאין ספק כי  ו לימודיהםבתחום  תעסוקתי

בעולם העבודה על פני  משמעותייתרון  להם

גם  תרהתכנית מאפש, לצד זה .מועמדים אחרים

התיאוריות  של יישוםוהבנה מעמיקה יותר 

  .בשטח האקדמיות

החושף את , יעל עבאדה' הגבבהנחיית , ההתמחות מלווה בקורס אקדמי תכנית

, מגזרים, תכנון אסטרטגי, הכרת ארגונים: הסטודנט להיבטים שונים של עולם העבודה

 . שות בניהול ציבורי ועודגי

ת יבהנחי, בסדנאות הכנה לעולם העבודההסטודנטים זוכים להשתתף , כמו כן

 מתכוננים איך, כותבים קורות חיים כיצדבסדנאות נלמד . יכולוגית תעסוקתיתפס

איך מתמודדים  ,כיצד ניתן להוביל יוזמות בארגונים, לראיונות עבודה ולמרכזי הערכה

  . קונפליקטים במקום העבודה ועודעם אתגרים ו

 

 

 

 

 

עיריית : בין הארגונים היו .ד השתתפו מגוון ארגונים בתכנית"ודים תשעבשנת הלימ

הסוכנות , האגודה למלחמה בסרטן, חיפהי "מט, חברת החשמל, חיפה

אגף משאבי אנוש באוניברסיטת , שירות התעסוקה הישראלי, היהודית

 . מרכז צעירים חיפה ועוד, מוקד התעסוקה העירוני, חיפה
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 ?ה היה לנו השנהמ

 ...סטודנטים מתמחים מספרים

 'שנה ב -צח אוחיון 

 הוא השתלב. באגף משאבי אנוש בחברת החשמל התמחה חצ

תקינה , בפרויקט אסטרטגי חוצה ארגון במחלקת תכנון משאבי אנוש

. סיווג והערכת עיסוקים בחברת החשמל ,ניתוחב ועסק, ומבנה ארגון

לייצר ספר עיסוקים חדש לחברה כבסיס לניהול  מטרת הפרויקט הייתה

דרך , ת עובדיםהחל מגיוס וקליט, אנוש השוניםהתהליכי משאבי 

צח מסופק מאוד מההתמחות . נון פרישהתכלמסלולי קריירה ועד 

לו בבחירת  כן סייעהו ,לו ערך מוסף רב להמשך העניקהאשר , בארגון

 . עתידלקריירה כיוון 

 !בהתמחותאותו ביצע  פרויקט מצטייןל הודות ₪ 0,111 ל סךה עגזכה במלצח 

 

 'שנה ב–שירן עזתי 

 -תחומית לסיוע לסטודנטים -יחידה הרבבמקום ההתמחות שלי הוא "

היחס . שבדיקנאט הסטודנטים ללימודים ולקריירהייעוץ והכוון 

הרצון לעזור וההדרכה הצמודה אשר קיבלתי מכל הצוות נתנו לי , החם

אני חושבת שהתכנית . הזדמנות ללמוד ולזכות בניסיון משמעותי בתחום

כיוון , היא משהו שעל כל סטודנט לעבור במהלך הלימודים האקדמיים

שההתמחות מאפשרת לעשות חיבור בין האקדמיה לשטח ומאפשרת 

 "....בפני הסטודנט בסיום לימודיו ויות העומדות האפשר הצצה אל 

 'שנה ג –ולייט עטוה 'ג

עמותה המתמחה בסיוע , י חיפה"מטשובצתי לפי בחרתי בארגון , במסגרת מסלול התמחות בחוג לשירותי אנוש"

 ,"גאווה בתעסוקה לאתיופים" פרויקטמנהלת סייעתי ל התמחותהבמסגרת . ..וקידום יזמות לעסקים קטנים ובינוניים

לפי דעתי תהליך התמחות הוא חלק בלתי נפרד  .האתיופית עדההתעסוקתי של בני ה םעמדמאת  שמטרתו לקדם

דרכי חשיבה מעשיים התכנית חושפת בפנינו . התורם רבות לניסיון בעולם התעסוקה האמתי, מהלימודים האקדמיים 

, אחרי חודשיים בארגון :התמחות פותח הרבה דלתותהתהליך , בנוסף .אורטיימים את החלק התיהמשלרבים 

  ".מסגרת התכניתב תמחותהלשעות המעבר , בשכרלעבוד י חיפה הציעה לי "לית של מט"המנכ

 בחדרה" אורות רבין"צח במהלך סיור בתחנת הכוח 

שירן מעניקה שירות למתעניינים בהשכלה 

 יום הפתוח באוניברסיטת חיפהבגבוהה 
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 4102 מתמחים-כנס מעסיקים

המעסיקים והמתמחים הפועלים במסגרת החוג לראשונה בתכנית התכנסו 

שיתפו מניסיונם ומחוויותיהם בליווי המתמחים המעסיקים . לשירותי אנוש

המתמחים הציגו את פעילותם בארגון ואת -והסטודנטים ,במהלך השנה

מלמד ומעורר השראה לכל , היה מרשים. תוצריהם על גבי תערוכת פוסטרים

 !  המשתתפים

 

 מעסיקים מספרים

לעבודת המחלקה בפרט ולחברת החשמל בכלל חשובה ובעלת של הסטודנטים תרומתם "...

ברור מעל לכל ספק כי שילוב סטודנטים בתקופת התמחות חשובה  ,כמו כן .משמעותימשקל 

לביטוי במשך תקופה של לידי בא התעסוקתי הלניסיון  ... לסטודנט כמו לארגון בו הם מועסקים

הן לסטודנט המתמחה והן לארגון יישומית יש חשיבות  , רצופה יום בשבוע במשך שנה

 ..".ון חוזר לכל הנוגעים בדברתוך קבלת משוב והיז, המעסיק

 

 2102מתמחים -כנס מעסיקים

 :ניתן לפנות אל, לפרטים נוספים אודות התכנית ולהצטרפות

 מרכזת תכנית המתמחים, דפנה שטיינברג' גב

 תחומית לסיוע לסטודנטים-היחידה הרב
 ייעוץ והכוון ללימודים ולקריירה 

 אוניברסיטת חיפה דיקנאט הסטודנטים

 פיתוח וליווי תכניות מתמחים – "הדבר הבא"בשיתוף 

 jobresume@univ.haifa.ac.il:  ל"דוא, 8229418-12: משרד

 

 [חברת החשמל, תקינה ומבנה ארגון, מנהל מחלקת תכנון משאבי אנוש, יוסי אביטל]
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