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Machine Learning-בינה מלאכותית ו
מסטנפורדת׳רווןפרופ׳ סבסטיאן 

160,000
לומדים

162
מדינות

400
שנה
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Class Centralאתרמתוךהנתונים



דמוקרטיזציה של ההשכלה. 1

הצעת ערך למגוון קהלים נרחב. 2

חדשנות פדגוגית מוכוונת לומד. 3

טרנספורמציה דיג׳ של ההשכלה. 4



קידום ההשכלה הכללית המקצועית 
והאקדמית בישראל על מנת לאפשר 

צמצום פערים חברתיים וצמיחה  
כלכלית מואצת

ILחזון קמפוס 



במספרים-עד היום ILקמפוס
אזרחים נחשפו מיליון 2.5מעל 

למיזם

מתוכם לומדים רשומים 650,000מעל 
קורסים ציבוריים400-ב

לומדים רשומים 241,000מעל 
קורסי הייטק22-ב

ILמכלל הלומדים בקמפוס 35%-כ
21מתחת לגיל 
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ILשותפי התוכן של קמפוס 



הרחבת אופקים

פסיכולוגיה•

כלכלה•

פיזיקה•

אמנות•

ביולוגיה•

אדריכלות•

קידום קריירה

הכנה לראיון עבודה•

כתיבת קורות חיים•

נטוורקינג•

מיתוג אישי•

לינקדאיןבניית חשבון •

כישורי עבודה בעולם משתנה•

כלי עבודה

הייטק

•Excel

•PowerPoint

•Word

•Outlook

כלי גוגל•

•Excelלמתקדמים

מתחילים ומתקדמים–בפייתוןתכנות •

++C-תכנות ב•

מדעי הנתונים•

אבטחת מידע•

רובוטים אוטונומיים•

מבוא ליזמות•

פיתוח אישי

מיינדפולנס•

התמודדות עם חרדה•

ללמוד איך ללמוד•

מנהיגות תודעתית•

שפות•

חשיבה ביקורתית•

הכנה לבגרויות ופסיכומטרי

פסיכומטרי•

מתמטיקה•

פיזיקה•

כימיה•

ביולוגיה•

מדעי המחשב•



Life Long Learning



מסלולי לימוד  
ומיקרו קרדיטציה

עידוד התמדה  
וצמצום נשירה

דיסקאבריאתר 
חדש ומתקדם

מנגנון המלצות  
AIקורסים מבוסס 

מגוון כלי למידה 
היברידיים

מעקב אחר התקדמות  
ואזור אישי ללומד ולארגון

אפיון ופיתוח מוצר

מערכת להגדרת יעדים ועידוד עמידה בהם•
קלנדרהתממשקות עם נאדג׳ינגכלי •
וכלי משחוקפייסינגדיינמיק•
, שידוך חברותא)מנגנוני למידה חברתית •

(שדרוג פורומים, ציוות לקבוצת לימוד
זיהוי סכנת נשירה•
מנגנון תחרותי להשוואה ללומדים אחרים•

יצירת מסלולי לימוד מתקדמים במגוון  •
תחומים

תעודה על )הגדלת הצעת ערך ללומדים •
(?מיקרו תארים, תהליך למידה הוליסטי

הרשמה אוטומטית לכל הקורסים ומעקב  •
למידה רוחבי על תהליך הלמידה

חיבור לתעשייה•

הפחתת חיכוך בתהליך איתור והרשמה  •
לקורסים

נטפליקסיחווית משתמש מתקדמת בסגנון •
יכולת שליטה במנגנוני המלצות לימוד  •

בהתאם לייחודיות כל לומד
האנליטיקסהתממשקות מתקדמת עם •

למעקב אחר התנהגות איתור ורישום

המלצות מתקדמות על בסיס היסטוריית  •
ההרשמה ואופי הלימוד

, גיל)המלצות על בסיס אפיונים קבוצתיים •
(יעדי לימוד וכד׳, גיאוגרפיה

למידה ממוקדות  מודולותהמלצות על •
פלייליסטיםמתוך 

עבור ארגוני  בלנדדלתוצרי מרקטפלייס•
הטמעה

מענה לניהול למידה סינכרוני במגוון  •
מודלים היברידיים

•Blend on Demand

אזור אישי ללומד•
מתקדמים לארגונים ושותפיםדאשבורדים•
שיפור האוריינטציה בתהליך הלמידה•
ונוטיפייקיישןבדאג׳ים•



ח"ש7,000
עלות ממוצעת לקורס 
של מכוני הפסיכומטרי  

בישראל לעומת

ח"ש250

4.7/5
ציון משוב 

ממוצע

ח"ש605,000,000
שנה15חסכון למשק על פני 

579
ציון ממוצע 

בישראל

623
ממוצע בוגרי 

('נק44+)הקורס 

48%
מנבחני הפסיכומטרי  

בחרו בקורס 
ILבקמפוס

130,000
רשומים לקורס

קורס הפסיכומטרי של המדינה

כחצי מהלומדים מגיעים מרקע 
'באוכסוציואקונומי נמוך מהממוצע 

38% 
מהלומדים 

מגיעים מיישובי  
פריפריה



כולכם תידרשו , צורך ההוגנותל
: לעבור את אותו מבחן

נא לטפס על העץ



GROWTH
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קורסים להכשרות מורים קורסים אקדמיים כלליים

קורסים חוץ אקדמיים







לומדים עצמאיים קבוצה סגורה

22%

8%

4%

89%

72%

61%



לומדים עצמאיים קבוצה סגורה



5617 110

225 66

מתחילים

מסיימים

לומדים עצמאיים קבוצה סגורה



100%
דיגיטלי

100%
פרונטלי

Blended Learning
למידה משולבת



הצטרפו למהפכת הלמידה 
הדיגיטלית בישראל

!אנחנו זקוקים לכם כשותפים

campus.gov.il






