
תכנת עזר לבניית מערכת שעות לפני הבידינג". איט-ביד"הפעלת תוכנת ה. 4

המחלקה האקדמית
מחלקה

אחראית על שיפור וקידום התנאים האקדמיים ועל תמיכה אקדמית בסטודנטים, המחלקה האקדמית

בעלי תפקידים

סנגורים, רכז מרכזי למידה ורכז סיוע אקדמי ומילואים, מערב הקמפוס ונציב זכויות מקצועות הבריאות, מרכז, נציבי זכויות מזרח, ח"רמ

יעדים אופרטיבים

קריאה לשינויי תקנון לטובת ציבור הסטודנטים תוך מעקב שוטף על התקנונים . 1
באוניברסיטאות שונות בארץ

שיפור מערך ההוראה האוניברסיטאית. 2

ריכוז וטיפול בבעיות האקדמיות המרכזיות בפקולטות ובחוגים. 3

ליקויי למידה ותארים , הורות והריון, מילואים- שימת דגש על נושאים מיוחדים . 4
מתקדמים

הגנה על סטודנטים העומדים בפני ועדת משמעת. 5

מענה רלוונטי ואיכותי לפניות סטודנטים ושיפור תהליכים מחלקתיים

הקמה והפעלת פרויקטים בהתאם לצרכים הסטודנטים

ביסוס השיח בין האגודה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה. 1

ביסוס השיח בין האגודה למרכז לקידום ההוראה באוניברסיטה. 2

מטרות המחלקה

שיפור תקנון האוניברסיטה והשגת פתרונות ארוכי טווח בתחום ההוראה 
והאופי האקדמי של האוניברסיטה

חיזוק הקשר הישיר עם התאחדות הסטודנטים על מנת להשפיע בצורה טובה יותר. 3חיזוק מעמד האגודה כשותפה לקבלת החלטות אקדמיות באוניברסיטה

חיזוק הקשר הישיר בין נציבי הזכויות לפקולטות והשפעה ישירה על ההתנהלות . 4
האקדמית

"המסרק- "קיום והרחבת פעילות בנק הסריקות. 2

קיום והרחבת פעילות בנק הבחינות. 3

שיפור וייעול הטיפול בפניות סטודנטים. 1

שיווק והנגשת המחלקה בפני ציבור הסטודנטים. 2

חיזוק הקשר עם נציגי החוגים והנציגים האקדמיים. 3

שימת דגש על החוגים הנמצאים מחוץ לאוניברסיטה. 4

הכנת נהלי עבודה לכל רכז. 5

הפעלת פרויקט מערך צילומי קורסים. 1



(פעילות)משימה לביצוע יעד אופרטיבימטרהחודש
בעל אחריות 

במחלקה
מדד הצלחה

אוקטובר. 1

שיפור תקנון האוניברסיטה 
והשגת פתרונות ארוכי טווח 

בתחום ההוראה והאופי 
האקדמי של האוניברסיטה

הגנה על סטודנטים 
העומדים בפני ועדת 

משמעת

כתיבת מסקנות ויעדים לשנת 
ט"תשע

סנגורים
מסמך שהוכן על ידי שני 

הסנגורים ומחלקה המשפטית 
ח"ואושר על ידי רמ

אוקטובר. 1
מענה רלוונטי ואיכותי לפניות 
סטודנטים ושיפור תהליכים 

מחלקתיים

שיווק והנגשת המחלקה 
בפני ציבור הסטודנטים

קידום המחלקה בדייט ראשון 
ש"ופפ

ח"רמ

הכנת מידע רלוונטי של 
, המחלקה לעמדת האגודה

והעברת מצגת מיומנויות 
למידה

אוקטובר. 1
מענה רלוונטי ואיכותי לפניות 
סטודנטים ושיפור תהליכים 

מחלקתיים

חיזוק הקשר עם נציגי 
החוגים והנציגים 

האקדמיים

שילוב הנציגים בהסברה בדייט 
ש על שירותי "ראשון ובפפ

המחלקה
נציבים

 15השתתפות של לפחות 
פ "שת, נציגים בדייט ראשון

עם מחלקת מנהל ורווחה

אוקטובר. 1
מענה רלוונטי ואיכותי לפניות 
סטודנטים ושיפור תהליכים 

מחלקתיים

שימת דגש על החוגים 
הנמצאים מחוץ 
לאוניברסיטה

חולים -חלוקת מתנות בבתי
למקצועות הבריאות

נציב מקצועות 
הבריאות

חלוקת מתנות בכלל בתי 
החולים תוך חודש מתחילת 

שנת הלימודים

אוקטובר. 1
הקמה והפעלת פרויקטים 

בהתאם לצרכים הסטודנטים
הפעלת פרויקט מערך 

צילומי קורסים
קבלת כלל הדרישות ותחילת 

'הפעלת המערך לסמסטר א
פרויקטור

, קבלת דרישות מכלל הנציגים
למי שהמרצים אישרו צילום

אוקטובר. 1
הקמה והפעלת פרויקטים 

בהתאם לצרכים הסטודנטים
הפעלת פרויקט מערך 

צילומי קורסים

תיאום ציפיות מול הפקולטות 
ומול חברת  (בדגש על הנדסה)

הצילומים
נציבים

אישור צילומים בכלל 
הקורסים שנציגים העבירו 

י המרצה"כמאושרים ע

ו'עדכון מאגר מורים פרטיים ומתרגמים וכ. 5

מבחנים ממוחשבים. 6

תמיכה אקדמית והקניית כלים ללמידה לסטודנטים

תפעול והרחבת פרויקט מילואימז. 1

סטודנטיות בתהליכי הורות/טיפול ומתן מענה לסטודנטיות בהריון ולסטודנטים. 2

"המחדד"קיום והרחבת פעילות . 3

(שישבת+שעות לא קונבנציוניאליות)" המבחנה"קיום  פעילות . 4
-יצירת מסגרת חניכה אקדמית בשיתוף פעולה עם דקנאט הסטודנטים ואקסטרה. 5

(צועדים ביחד= סיפתח"+סוף סמסטר+"שיעורי עזר)סטודנט 
"דייט ראשון. "6

הקמה והפעלת פרויקטים בהתאם לצרכים הסטודנטים



אוקטובר. 1
הקמה והפעלת פרויקטים 

בהתאם לצרכים הסטודנטים
הפעלת פרויקט מערך 

צילומי קורסים
זיהוי מגמות לסיבות לסירוב 

צילום קורסים
פרויקטור

הכנת מסמך שמאגד מגמות 
לסירוב

אוקטובר. 1
הקמה והפעלת פרויקטים 

בהתאם לצרכים הסטודנטים
הפעלת פרויקט מערך 

צילומי קורסים
יצירת מסמך מסודר לבעלות על 

זכויות יוצרים של הצילומים
פרויקטור

יצירת המסמך ורתימת 
האוניברסיטה לעקרונותיו

אוקטובר. 1
תמיכה אקדמית והקניית 
כלים ללמידה לסטודנטים

תפעול והרחבת פרויקט 
מילואימז

קידום זכויות מילואים כחלק 
ש"מדייט ראשון ופפ

נציבים
הכנת מידע רלוונטי של 

המחלקה לעמדת האגודה 
ובמצגת האגודה

אוקטובר. 1
תמיכה אקדמית והקניית 
כלים ללמידה לסטודנטים

יצירת מסגרת חניכה 
אקדמית בשיתוף פעולה 
עם דקנאט הסטודנטים 

סטודנט -ואקסטרה
סוף +"שיעורי עזר)

= סיפתח"+סמסטר
(צועדים ביחד

העברת תכנים אודות האגודה 
צועדים "לחונכים של התוכנית 

"ביחד
ח"רמ

ווידוא , העברת המידע
שהמידע הועבר על ידי 

"צועדים ביחד"הנציגים של 

אוקטובר. 1
תמיכה אקדמית והקניית 
כלים ללמידה לסטודנטים

"דייט ראשון"
מיומנויות "הכנת תכנים למצגות 

"למידה
ח"רמ

אישור המצגת , הכנת המצגת
ר"על ידי סיו

נובמבר. 2
מענה רלוונטי ואיכותי לפניות 
סטודנטים ושיפור תהליכים 

מחלקתיים

שיפור וייעול הטיפול 
בפניות סטודנטים

בניית נוהל למדידת שביעות רצון 
מסטודנטים

ר"י סיו"אישור הנוהל עח"רמ

נובמבר. 2
מענה רלוונטי ואיכותי לפניות 
סטודנטים ושיפור תהליכים 

מחלקתיים

הכנת נהלי עבודה אישית 
לכל רכז

כתיבת הנהליםח"רמהכנת כלל הנהלים

נובמבר. 2
הקמה והפעלת פרויקטים 

בהתאם לצרכים הסטודנטים
קיום והרחבת פעילות 

"המסרק- "בנק הסריקות
המשך איסוף מחברות כחלק 

"יצאת צדיק"מפרויקט 
פרויקטור

קבלת כמות מחברות דומה 
ביחס לכמות , לשנה שעברה

החוגים שהיו

נובמבר. 2
הקמה והפעלת פרויקטים 

בהתאם לצרכים הסטודנטים
קיום והרחבת פעילות 

בנק הבחינות
המשך איסוף מבחנים כחלק 

"יצאת צדיק"מפרויקט 
פרויקטור

קבלת כמות מבחנים דומה 
לשנה שעברה

נובמבר. 2
הקמה והפעלת פרויקטים 

בהתאם לצרכים הסטודנטים
קיום והרחבת פעילות 

בנק הבחינות
סיום התהליך?מלגאיםלהעביר בנק בחינות לאתר החדש

נובמבר. 2
הקמה והפעלת פרויקטים 

בהתאם לצרכים הסטודנטים
מבחנים ממוחשבים

קבלת סטטוס מהאוניברסיטה 
והצבת יעדים לפקולטות 

שיתחילו להשתמש בפורמט
ח"רמ

הכנסת הפורמט לעוד שתי 
פקולטות לפחות



נובמבר. 2
תמיכה אקדמית והקניית 
כלים ללמידה לסטודנטים

תפעול והרחבת פרויקט 
מילואימז

סיכום וגזירת מסקנות מידע 
השוואתי מאוניברסיטאות 

אחרות

פרויקטור 
מילואים

הכנת מסמך מסכם

נובמבר. 2
תמיכה אקדמית והקניית 
כלים ללמידה לסטודנטים

תפעול והרחבת פרויקט 
מילואימז

ז "מעקב אחר יישום חוק נ
למילואים

ח"רמ
סגירת תנאים מטיבים מול 

האוניברסיטה

נובמבר. 2
תמיכה אקדמית והקניית 
כלים ללמידה לסטודנטים

קיום והרחבת פעילות 
"המחדד"

הטנעת פרויקט משותף עם 
אקסטרה

פרויקטור מחדד
השתתפות של כמות צפויה של 

סטודנטים בתוכנית

נובמבר. 2
תמיכה אקדמית והקניית 
כלים ללמידה לסטודנטים

קיום והרחבת פעילות 
"המבחנה"

הטנעת פרויקט משותף עם 
אקסטרה

פרויקטור מחדד
השתתפות של כמות צפויה של 

סטודנטים בתוכנית

נובמבר. 2
הקמה והפעלת פרויקטים 

בהתאם לצרכים הסטודנטים
שיווק והנגשת המחלקה 
בפני ציבור הסטודנטים

פרויקטורחשיבה מחודשת על חונכויות
החלטה האם להמשיך את 

הפרויקט וכיצד

דצמבר. 3

שיפור תקנון האוניברסיטה 
והשגת פתרונות ארוכי טווח 

בתחום ההוראה והאופי 
האקדמי של האוניברסיטה

ח"רמ -#1עדכון תקנון  -#1עדכון תקנון 
הכנסת השינוי לתקנון 

האוניברסיטה

דצמבר. 3
הקמה והפעלת פרויקטים 

בהתאם לצרכים הסטודנטים
קיום והרחבת פעילות 

"המסרק- "בנק הסריקות
ביסוס תשתיות אינטרנטית 

"המסרק"למחברות 
אחראי המסרק

הקמת תשתית אינטרנטית 
יציבה

דצמבר. 3
הקמה והפעלת פרויקטים 

בהתאם לצרכים הסטודנטים
קיום והרחבת פעילות 

"המסרק- "בנק הסריקות

בניית מערך סינון חומרים 
ניתן " - המסרק"שעולים לאתר 

למנוע התחברות של כל משתמש 
לאתר

אחראי המסרק
הקמת תשתית אינטרנטית 

יציבה

דצמבר. 3
תמיכה אקדמית והקניית 
כלים ללמידה לסטודנטים

טיפול ומתן מענה 
לסטודנטיות בהריון 

סטודנטיות /ולסטודנטים
בתהליכי הורות

איסוף מידע השוואתי 
מאוניברסיטאות אחרות

הכנת מסמך מסכםפרויקטור הורות

דצמבר. 3
הקמה והפעלת פרויקטים 

בהתאם לצרכים הסטודנטים
קיום והרחבת פעילות 

"המסרק- "בנק הסריקות
ח"רמ"המסרק"חידוש דומיין 

הפעלת המערכת גם בשנת 
פ"תש

ינואר. 4
תמיכה אקדמית והקניית 
כלים ללמידה לסטודנטים

קיום והרחבת פעילות 
"המבחנה"

פתיחת מבחנה לשימוש 
סטודנטים בתקופת המבחנים

פרויקטור מחדד
שימוש של כמות סבירה של 

סטודנטים ביום



פברואר. 5

שיפור תקנון האוניברסיטה 
והשגת פתרונות ארוכי טווח 

בתחום ההוראה והאופי 
האקדמי של האוניברסיטה

ח"רמ -#2עדכון תקנון  -#2עדכון תקנון 
הכנסת השינוי לתקנון 

האוניברסיטה

פברואר. 5
תמיכה אקדמית והקניית 
כלים ללמידה לסטודנטים

כללי
קדם לזכויות סטודנטים 

'סמסטר א- למחבנים 
 זכותונים2,000חלוקת מעל נציבים

פברואר. 5
תמיכה אקדמית והקניית 
כלים ללמידה לסטודנטים

כללי
סדנת מיומנויות למידה לפני 

תקופת מבחנים ראשונה
פרויקטור

 50השתתפות של מעל 
סטודנטים באירוע

אפריל. 7

שיפור תקנון האוניברסיטה 
והשגת פתרונות ארוכי טווח 

בתחום ההוראה והאופי 
האקדמי של האוניברסיטה

ח"רמ -#3עדכון תקנון  -#3עדכון תקנון 
הכנסת השינוי לתקנון 

האוניברסיטה

מאי. 8
הקמה והפעלת פרויקטים 

בהתאם לצרכים הסטודנטים
שיווק והנגשת המחלקה 
בפני ציבור הסטודנטים

ח"רמ"חג הגשת סמינרים"
 50השתתפות של מעל 

סטודנטים באירוע

יוני. 9
תמיכה אקדמית והקניית 
כלים ללמידה לסטודנטים

כללי
קדם לזכויות סטודנטים 

'סמסטר ב- למבחנים 
 זכותונים2,000חלוקת מעל נציבים

שוטף

שיפור תקנון האוניברסיטה 
והשגת פתרונות ארוכי טווח 

בתחום ההוראה והאופי 
האקדמי של האוניברסיטה

קריאה לשינויי תקנון 
לטובת ציבור 

הסטודנטים תוך מעקב 
שוטף על התקנונים 

באוניברסיטאות שונות 
בארץ

התעדכנות בחידושים 
 (מכללות)באוניברסיטאות 

אחרות ועיבוד החומרים
פרויקטור

איגוד חומרים באופן שוטף 
למסמך מסכם

שוטף

שיפור תקנון האוניברסיטה 
והשגת פתרונות ארוכי טווח 

בתחום ההוראה והאופי 
האקדמי של האוניברסיטה

קריאה לשינויי תקנון 
לטובת ציבור 

הסטודנטים תוך מעקב 
שוטף על התקנונים 

באוניברסיטאות שונות 
בארץ

התעדכנות בהוראות שעה של 
סגן הרקטור ועיבוד החומרים

פרויקטור
קבלת עדכון שוטף 

מהאוניברסיטה בנושא



שוטף

שיפור תקנון האוניברסיטה 
והשגת פתרונות ארוכי טווח 

בתחום ההוראה והאופי 
האקדמי של האוניברסיטה

קריאה לשינויי תקנון 
לטובת ציבור 

הסטודנטים תוך מעקב 
שוטף על התקנונים 

באוניברסיטאות שונות 
בארץ

יצירת טבלת מעקב על הנושאים 
כולל , שהועברו ואשר בתהליך

ז שוטף על התקדמות"לו
פרויקטור

ניהול מוצלח של הטבלה 
במחלקה

שוטף

שיפור תקנון האוניברסיטה 
והשגת פתרונות ארוכי טווח 

בתחום ההוראה והאופי 
האקדמי של האוניברסיטה

קריאה לשינויי תקנון 
לטובת ציבור 

הסטודנטים תוך מעקב 
שוטף על התקנונים 

באוניברסיטאות שונות 
בארץ

פגישה חודשית עם המזכירות 
האקדמית וסגן הרקטור

ח"רמ
שמירה על רצף קבוע של 

מפגשים

שוטף

שיפור תקנון האוניברסיטה 
והשגת פתרונות ארוכי טווח 

בתחום ההוראה והאופי 
האקדמי של האוניברסיטה

שיפור מערך ההוראה 
האוניברסיטאית

ריכוז המידע אודות מרצים מכלל 
ועוד, סקרים, מיילים: הגורמים

נציבים
איגוד חומרים באופן שוטף 

במחלקה

שוטף

שיפור תקנון האוניברסיטה 
והשגת פתרונות ארוכי טווח 

בתחום ההוראה והאופי 
האקדמי של האוניברסיטה

ריכוז וטיפול בבעיות 
האקדמיות המרכזיות 

בפקולטות

ח סיכום בעיות וזיהוי מגמות "דו
לפי פקולטות

נציבים
איגוד חומרים באופן שוטף 

במחלקה

שוטף
חיזוק מעמד האגודה כשותפה 

לקבלת החלטות אקדמיות 
באוניברסיטה

ביסוס השיח בין האגודה 
לבין מקבלי ההחלטות 

באוניברסיטה

פגישה חודשית עם המזכירות 
האקדמית וסגן הרקטור

ח"רמ
שמירה על רצף קבוע של 

מפגשים

שוטף
חיזוק מעמד האגודה כשותפה 

לקבלת החלטות אקדמיות 
באוניברסיטה

ביסוס השיח בין האגודה 
למרכז לקידום ההוראה 

באוניברסיטה

פגישה חודשית עם המרכז 
לקידום ההוראה

ח"רמ
שמירה על רצף קבוע של 

מפגשים

שוטף
חיזוק מעמד האגודה כשותפה 

לקבלת החלטות אקדמיות 
באוניברסיטה

חיזוק הקשר הישיר עם 
התאחדות הסטודנטים 
על מנת להשפיע בצורה 

טובה יותר

פגישה חודשית עם אחראי 
העניינים האקדמים בהתאחדות 

(קרן)הסטודנטים 
ח"רמ

שמירה על רצף קבוע של 
מפגשים



שוטף
חיזוק מעמד האגודה כשותפה 

לקבלת החלטות אקדמיות 
באוניברסיטה

חיזוק הקשר הישיר בין 
נציבי הזכויות לפקולטות 

והשפעה ישירה על 
ההתנהלות האקדמית

מייל חודשי על עדכונים בין נציב 
לנציג

נציבים
קבלת , ביצוע קבוע של המייל

ד חיובי מנציגים לגבי "חוו
המייל

שוטף
הקמה והפעלת פרויקטים 

בהתאם לצרכים הסטודנטים
עדכון מאגר מורים 

'פרטיים ומתרגמים וכו
הוספת והורדת מורים ששולחים 

פרטים
מספר כניסות גובר לאתרפרויקטור

שוטף
הקמה והפעלת פרויקטים 

בהתאם לצרכים הסטודנטים
-ביד"הפעלת תוכנת ה

"איט
פרויקטור"איט-ביד"הפעלת תוכנת ה

הפעלת המערכת גם בשנת 
פ"תש


