
במסלולInternships-התמחויותקורס

AgeTech

פרטים מנהליים
Internshipsהתמחויותקורס-קורסשם-

מספר קורס --

שנת הוראה – תשפ"ב (סמסטר קיץ')-

שם המרצה - קרן אטקין-

מחלקה - טראנס מחלקתי-

שבועיותשעות10-12–שבועיותבשעותהקורסהיקף-

זכותנקודות4-זכותנקודות-

קורס חובה או רשות - קורס בחירה (רשות)-

משך הקורס - סמסטריאלי-

דרישות קדם
סיום שנה ב' באחת מהמחלקות של מכללת שנקר-

פטור מקורסי אנגלית-

קהל היעד של הקורס
הנדסת-והנדסהלעיצובבפקולטותהמחלקותמכללהשנייהשנתםאתשסיימווסטודנטיםסטודנטיות-

הנדסת,ואלקטרוניקהחשמלהנדסת,כימיתהנדסה,ופלסטיקהפולימריםהנדסת,וניהולתעשייה

,חזותיתתקשורת,וסביבהמבנהפניםעיצוב,אופנהעיצוב,טקסטילעיצוב,תכשיטיםעיצובתוכנה,

עיצוב תעשייתי ואמנות רב תחומית .

מקומות-עצמןבחברותובמקבילהסמסטרלאורךלימודבכיתותפרונטליתהוראהישלבהקורס-

מדוברהארץ).ברחביהפזוריםהחברהבאתריאוהחברה(במשרדילקורסהמתאימיםהתנסות

ועדוציבורייםפרטייםמתאגידים,התעסוקתיתהקשתקצוותמכלותעשייתיותמסחריותבחברות

סטארט-אפים .



תנאי קבלה ופתיחת הקורס
הקורסלפתיחתוסטודנטיםסטודנטיות15שלמינימאלימספרנדרש-

ובהנחהפנים-שנקריסינוןיעברומועמדות,שיגישווהסטודנטיםהסטודנטיותהקבלה:תהליך-

לסמסטרהרלוונטיותהחברותלמולהתאמהביצועלשלביעברוהקריטריוניםעלשיענו

וארגון,מועמד/תשלמוצלחתו"השמה"התאמהבהינתןלדרישותיהן.ובהתאםהמדובר

וכליםידעמומחיות,ניסיון,רכישתובכךבתעשייהההתמחותבתהליךיחלוהסטודנטיות.ים

סדרתעםבשילובוזאתשלהםהתעסוקתיתההצלחהסיכוייאתשישפרוומעשייםחברתיים

הרצאות וסדנאות בתוכנית.

תקציר הקורס (תאוריה ופרקטיקה)
ידיעלוזאתהתעסוקתילעולםהאקדמיהעולםשביןהפערעללגשרהנההקורסמהות-

הלימודיםבמהלךעודוהסטודנטיםהסטודנטיותשללימודיהםבתחוםאמיתיתהתנסות

לקראתדרכםאתולהתוותלמשקמועדמבעודאותםלחשוףובכךבשנקרהאקדמאיים

יציאתם לשוק העבודה.

כניסהלייצראיךשלהבנהבניהם,ומקצועייםאקדמאיםלתכניםייחשפוהסטודנטיות.ים-

בשוקההתפתחותשלבישל;הבנהיצירתיתחשיבהלפתחאיך;העבודהלשוקחלקה

לשיטותחשיפה;וותיקיםבתחומיםdisruptionהמכילהחדשובעידןהישןבעידןהעבודה

סיכוניםניהוללבצעאיךביותר;הטובהבצורהלהשלמתןוהדרךומשימותלו"זלתכנוןיעילות

וניתוח רגישויות ; איך לאפיין נכון בעיה ואיך לאתר שיטות פתרון וניתוח חלופות.

ואיךמיטביתבצורהעבודהראיונותלצלוחניתןכיצדכליםיקבלובקורסהסטודנטיות.ים-

יחדוזאתקהלמולוההצגההדיבוריכולותאתלשפראיךחלקה,בצורהחדשלארגוןלהיכנס

הקורסשלהראשונייםבשלביםהןיתורגלואלוכליםבמשק.כיוםהנדרשיםנוספיםכליםעם

שלהם)החונךהארגוןאתשיהווהשונותבחברותלהתמחותמועמדיםהסטודנטיםהיות(בזמן

צירלאורךביכולותיוהשיפוראתלהראותסטודנטמכלדרישהתעלהבוהקורסבמהלךוהן

זמן.



לאתגרוהסטודנטיםהסטודנטיותאתלעודדהיאבקורסדגששימתיששעליהנוספתמטרה-

.שלהםהעתידיתלקריירהבדרךמכשוליםעלולהתגברלהתפתחבמטרהעצמםאת

לציפיותבהתאמהחדשעבודהלמקוםכניסהתהליךשלשיקוף-אמתידיעליושגואלומטרות

ecoה-והבנתהסטודנטיות.ים systemלגבימעמיקההבנהעםיחדזאתמשתייכים,הםאליו

הבנתגםכמוהעתידיים,והרצונותהנוכחייםהצרכיםמהם,אחדכלשלהאישיותהיכולות

תהליךעלדגשיינתן–לתוכניתויתקבלושבהנחהשלהםהאינדיבידואליםוהחולשותהחוזקות

שיפור היכולות ומימוש הפוטנציאל החבוי בהם.

שיטת הוראה
הוראה היברידית - המפגשים האקדמיים יכללו הן תוכן אקדמי והן פרזנטציות סטודנטים.

תוצרי הלמידה של הקורס
תוצאות ותוצרי הלמידה מנוסחים על פי היכולות אשר צפוי שהסטודנטים.ות יפתחו בתהליך

הלמידה התאורטי ובמהלך שעות העבודה המעשית במסגרת ההתמחות:

התנסובהםהסטודנטים.ות,שלהלימודלתחוםהנוגעיםהקיימיםהכליםחיזוק-

במהלך תקופת ההתמחות.

בזמןהסטודנטים.ותרכשושאותם.ןהכליםוכיצדAgeTechה-תחוםשלהבנה-

.21ה-במאההזקנהאתגריעלמיושמיםלהיותיכוליםהלימודים

ע"יהתפוקהלהגברתהעבודהזמןשלאופטימיזציההמשלבתהיברידיתעבודה-

לאורביניהםוה-"משחק"אונלייןלעבודההחברהבמשרדיפיזיתעבודהביןמעבר

למצביםהתאמהויכולתגמישות(נדרשתיומיבסיסעללהשתנותשיכולהרגולציה

משתנים במשק)

המשתתפיםהסטודנטים.ותבקרבNetworkingוה-קשריםיצירתיכולותחיזוק-

מהמחלקות השונות במכללה.

כהכנההקורס,במסגרתהתמחהבוהתחוםלגביהסטודנט.יתשלדעתוגיבוש-

לכניסה לשוק העבודה (מה ירצה ולא ירצה לעשות בעתיד).

תכנון זמנים, עמידה ביעדים וקבלת ביקורת תוך כדי תנועה-



מבנה הקורס

פירוטנושא לימודמספר מפגש

1

מה זה בכלל גרו-טק ולמה●מבוא לגרו-טק
צריך את זה?

איך נראה כיום●
האקוסיסטם הגלובלי

בתחום (סטארטאפים, ביג
טק, וכו׳)

2

אתגר: המחסור במטפלים
בני משפחה מטפלים - מחזיקי עניין

חשובים בתחום

+

אתגר הבדידות והבידוד החברתי

●Define the challenge
●Global statistics
●Who is affected?
●Financial implications

(and potential buyers(
●Traditional vs. digital

solutions
●What's a caregiver?
●Who are the

caregivers? Global
perspective

●The challenges of
caregiving

●Caregiver resources

3

אתגר: שימור יכולות קוגניטיביות/
סיוע למתמודדים עם אלצהיימר

ודמנציה

+

RPMו-נפילותאתגר:

+

●Define the challenge
●Global statistics
●Who is affected?
●Financial implications

(and potential buyers(



אתגר: תחבורה וניידות
●Traditional vs. digital

solutions

ערב סיום והצגת ההתמחויות4

ערב סיכום בו הסטודנטיות
והסטודנטים

מציגים את עבודתם במסגרת
ההתמחות, תוך ציון הכלים שהתחזקו

והתחדדו במהלך ההתמחות ומה תרמו
למעסיק במהלך שעות ההתמחות

חובות הסטודנט
נוכחות: נהלי נוכחות על פי תקנון שנקר●

:מילוי מטלות הקורס●

o120בארגון.מעשיתהתמחותשעות

o.מילוי מטלות הבית שתתקבלנה במהלך הסמסטר

o.הגשת דו"ח אמצע לגבי ההתמחות ומצב ההתקדמות

o. הגשת דו"ח מסכם והשתתפות והצגת סיום

קריטריונים להערכה
דרכי ההערכה והרכב הציון :

הפרונטליים.בשיעוריםפעילהוהשתתפותהכיתהתרגיליביצוענוכחות,-20%●

והצגתהנבחרבארגוןההתמחותתהליךעלמסכםודו"חאמצעדו"חכתיבת-30%●

מצגת סיום ההתמחות בארגון.

ההתמחות.שעות120במהלךהפעילותעלהחונךהארגוןהערכת-50%●

ביבליוגרפיה
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The Grand Challenges of Aging - Aging2.0

Conducting Field Studies with Older Adults Lessons for Recruiting and Testing Older Users

I wrote the book on user-friendly design. What I see today horrifies me - Don Norman
How Apple Is Giving Design A Bad Name - Don Norman

MIT's Age Gain Now Empathy System

TheGerontechnologist.com - Age Tech Market Map

The AgeTech Revolution - Keren Etkin

https://www.aging2.com/grandchallenges/
https://uxpamagazine.org/field_studies_older_adults/
https://www.fastcompany.com/90338379/i-wrote-the-book-on-user-friendly-design-what-i-see-today-horrifies-me
https://www.fastcompany.com/3053406/how-apple-is-giving-design-a-bad-name
https://agelab.mit.edu/agnes-age-gain-now-empathy-system
http://thegerontechnologist.com
https://www.amazon.com/AgeTech-Revolution-about-Intersection-Technology/dp/1637307063

