
דור ראשון לאקדמיה:
אתגרים ואופקים ב " פ ש ת  ' א ר  ד א ב ח  " כ י  ש י ל ש ם  ו י ב

התכנסות וקפה  9:30

דברי ברכה: איציק וענבל  9:50

מושב ראשון: דור ראשון לאקדמיה -  10:00 
למידה מהשטח   

פתיחה, ענבל ואיציק: חשיבות ואתגרים )6 דקות(  .1
למידה מהשטח: קרנות   .2

גלית כספי כהן, אייסף: דור ראשון בישראל - חסמים   ●
והצלחות )8 דקות(

אשר רגן, יד הנדיב: מודל המימון ותוכניות קיימות  ● 
)8 דקות(

דנה בר, קרן רוטשילד: תוכניות קיימות וממשק עם   ●
קטגוריות אחרות )8 דקות(

ות"ת )8 דקות(  ●

11:00-10:45 הפסקת קפה

למידה מהשטח: הצגת תוכניות קיימות במוסדות  .3
גיא הרפז ואפרת לוסקי  ● 

)האוניברסיטה העברית, 6 דקות(
נטע זיו )אוניברסיטת תל אביב, 6 דקות(  ●

יעל גרנות־ביין ושולמית אלמוג )אוניברסיטת חיפה, 6 דקות(  ●
סראב אבו־רביעה וארנה אלמוג )בן גוריון, 6 דקות(  ●

אופיר מינץ־מנור )האוניברסיטה הפתוחה, 6 דקות(  ●
שמואל שחם )אריאל, 6 דקות(  ●
מיטל עירן־יונה )ויצמן, 6 דקות(  ●
איילת פישמן )טכניון, 6 דקות(  ●
דקלה שר )בר אילן, 6 דקות(  ●

גלית צבי )רייכמן, 6 דקות(  ●

הפסקת צהריים וארוחה קלה  12:00

מושב שני: בונים חזון  13.00 
)דיון פתוח בהנחיית ענבל ואיציק(  

חלק 1: סוגיות עקרוניות )13:40-13:00(
איסוף מידע: חסרים נתונים על אחוזי קבלה, נשירה וסיום  א. 

של סטודנטים.יות שהם דור ראשון בכל המוסדות ובכל 
התארים. איך מקדמים את זה? )עשרים דקות(

מי נכלל בקטגוריה? הפרדה בין מימון וליווי )עשרים דקות( ב. 

חלק 2: קבלה וליווי )14:40-13:40(
קבלה לאוניברסיטה - חסמים עיקריים ופתרונות  א. 

אפשריים )עשרים דקות( 
ליווי במהלך תואר ראשון: חסמים ופתרונות אפשריים  ב. 

)עשרים דקות(
ליווי בתארים מתקדמים: חסמים ופתרונות אפשריים ג. 

)דיון ראשוני, עשרים דקות(  

חלק 3: סיכום ותכנון המפגש הבא )15:00-14:40(

1.3.2022

9.30־15.00 
בית האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

ירושלים  ,43 ז'בוטינסקי 

תכנית היום
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הכנס פתוח למוזמנים בלבד
חנייה בכחול לבן ברחובות הסמוכים לאקדמיה

יש לעטות מסיכות לאורך הכינוס


