
מחלקת אקדמיה וזכויות סטודנטיאליות

?מה- מטרות המחלקה 

ים לצלוח את התואר .מחלקת אקדמיה וזכיות סטודנטיאליות תפקידה לעזור לסטודנטיות

תקפידה לתת מענה לסוגיות תקנוניות שעולות על הפרק ולספק . בצורה הטובה ביותר

תפקידה לייצג את הסטודנטים אל מול גורמי , בנוסף. הסברה לגבי זכויות הסטודנטים

.האוניברסיטה הבכירים

האוניברסיטה תראה במחלקה כשותפה לקבלת החלטות אקדמיות

הסטודנט יעזר בכלים האקדמים שהמחלקה מספקת

הסטודנט יראה במחלקה כמקור תמיכה וסיוע לימודי ואקדמי



?מי בתפקידשעות תקןבעלות תפקיד במחלקה

דניאל זילבר128ראש מחלקת אקדמיה וזכויות סטודנטיאליות

70(מדויקים+ הנדסה ) 1נציב זכויות מזרח 

70(מדעי המוח+ מדעי החיים + רפואה ) 2 נציב זכויות מזרח 

דניאל בראון80נציב זכויות מערב

שדא אבו ראס80רכזת פרויקטים

80Xרכז פקלים

80Xרכזת מאגרי מידע

80Xנציב תארים מתקדמים

?איך- יעדי המחלקה 

חיזוק מעמד האגודה כשותפה לקבלת החלטות אקדמיות באוניברסיטה

שיפור תקנון האוניברסיטה והשגת פתרונות ארוכי טווח בתחום ההוראה

פיתוח הקשר עם המרכז לקידום הוראה באוניברסיטה

המחלקה תחזק את הקשרים שלה עם ארגוני סטודנטים רלוונטים

קידום ותחזוק פרויקטיים אקדמים קיימים

הקמת פרויקטים אקדמים חדשים

מתן סיוע לימודי לסטודנטים בעזרת אקסטרא

המחלקה תספק מענה רלוונטי ואיכותי לפניות סטודנטים

המחלקה תעזר בפלטפורמות הדיגיטליות כדי לשמור על קשר עם הסטודנטים 

והנציגים

שמירה על קשר רציף עם הנציגים והסטודנטים בחוגים השונים

(80)עידן לושי 



2020אוקטובר 

בעל אחריות במחלקה(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
סעיף תקציבי ועלות 

משוערת
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחה

חיזוק מעמד האגודה כשותפה 

לקבלת החלטות אקדמיות 

באוניברסיטה

ביסוס השיח בין המחלקה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

(ראשי בתי ספר ודיקאנים, דיקאנית לענייני הוראה, סגן רקטור)

מתן גישה לסקר ועדת הוראה ותקנון בחנים, פרסום תקנון למידה מקוונת- נושאים על הפרק 

Xח או הנציב הרלוונטי"רמ

ארבע פגישות עם ראשי בתי ספר

שתי פגישות עם סגן הרקטור

פגישה עם דיקאנית לענייני הוראה וחדשנות 

בלמידה

TAU onlineפגישה עם 

פגישה עם דיקאן

 סיכומי פגישות מסודרים5
המחלקה תחזק את הקשרים שלה 

עם ארגוני סטודנטים רלוונטים
Xח"רמביסוס השיח עם התאחדות הסטודנטים ועם ארגון הסגל הזוטר

חי האוניברסיטאות"שיחה חודשית אחת עם רמ

שיחה חודשית עם ארגון הסגל הזוטר

שיפור תקנון האוניברסיטה והשגת 

פתרונות ארוכי טווח בתחום ההוראה

יצירת פיקוח על ועדות הוראה השונות

? האם הן מפוקחות, יצירת קשר עם מחלקות אקדמיה שונות ובדיקת סטטוס ועדות ההוראה אצלן

?למה לא, אם לא? באיזו תצורה, אם כן

שלא ברור מה עומד מאחוריהן, לאסוף החלטות של ועדת הוראה

Xח"רמ
 גופים אקדמים15-נאספו נתונים מ

 החלטות של ועדות ההוראה20נאספו 

אאפס תקלות שלא נפתרוXרכזת פרויקטייםתפעול שוטף של מערכות המידע הקיימות

 בגודל המאגר10%עלייה של Xרכזת פרויקטייםהרחבת מאגר המורים הפרטיים

הקמת פרויקטים אקדמים חדשים
לים לקורסים באוניברסיטה"יצירת מאגר פק

לים"לאסוף סיכומים לקורסים במדעי המוח ושל כלים שלובים ולהסדירן בתור פק

לים "פרוייקטורית ורכז פק

וחומרי למידה
לים" פק50נאספו 1500

מתן סיוע לימודי לסטודנטים בעזרת 

אקסטרא
מהתשלומים שולמו X100%ח"רמהעברת תשלומים נדרשים לאקסטרא

המחלקה תספק מענה רלוונטי 

ואיכותי לפניות סטודנטים
ריכוז וטיפול בבעיות השוטפות בחוגים השונים

מענה X100%ח"הנציבים והרמ

Xהנציב הרלוונטיביצוע מפגשי הסברה חודשיים
שלושה מפגשי הסברה

מפגש חודשי עם נציגים 

(הפקולטה לאומנויות)

מפגש אחדXהנציב הרלוונטי

 מפרטי המגורים והתקשורת 100%יש למחלקה Xרכזת פרויקטיםחיבור בין סטודנטים הגרים באותו אזור

של הסטודנטים

המחלקה תעזר בפלטפורמות 

הדיגיטליות כדי לשמור על קשר עם 

Xרכזת פרויקטיםפרסום עדכונים אקדמיים בפייסבוקהסטודנטים והנציגים

שני פוסטים למועצה

שני פוסטים בקבוצה הראשית של המחלקה

שני פוסטים בקבוצת התארים המתקדמים של 

המחלקה

 מהפוסטים מתורגמים לאנגלית וערבית100%
מענה רלוונטי ואיכותי לפניות 

סטודנטים ושיפור תהליכים 

מחלקתיים

 מילאו את הטופס30%, מתוך הנציגיםXח ורכזת פרויקטים"רמפיקוח על טופס ההתעדכנות של הנציגיםחיזוק הקשר עם נציגי החוגים

ביסוס צורת העבודה של המחלקה אל מול הפרויקטים החדשים

גיוס עובדים והטמעת נהלי עבודה
 עובדים2גיוסו Xח ורכזת פרויקטים"רמ

שיפור וייעול הטיפול בפניות סטודנטים

רכישת מכשיר פלאפון והפעלת חשבון וואטספ
1200ח"רמ

נרכש מכשיר פלאפון

הופעל חשבון הוואטספ

הסטודנט יראה במחלקה 

כמקור תמיכה וסיוע לימודי 

המחלקה תספק מענה רלוונטי 

ואיכותי לפניות סטודנטים
Xח"רמפתיחת חשבון וואטספ עסקי למחלקה

הסטודנט יעזר בכלים 

האקדמים שהמחלקה מספקת
הקמת פרויקטים אקדמים חדשים

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות

קידום ותחזוק פרויקטיים אקדמים 

קיימים

הסטודנט יראה במחלקה 

כמקור תמיכה וסיוע לימודי 

ואקדמי

הסטודנט יעזר בכלים 

האקדמים שהמחלקה מספקת

האוניברסיטה תראה במחלקה 

כשותפה לקבלת החלטות 

אקדמיות

שמירה על קשר רציף עם הנציגים 

והסטודנטים בחוגים השונים



2020נובמבר 

(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

חיזוק מעמד האגודה כשותפה 

לקבלת החלטות אקדמיות 

באוניברסיטה

ביסוס השיח בין המחלקה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

(ראשי בתי ספר ודיקאנים, דיקאנית לענייני הוראה, סגן רקטור)

תקנון בחנים והסדרת בחינות חסויות- נושאים על הפרק 

Xח או הנציב הרלוונטי"רמ

ארבע פגישות עם ראשי בתי ספר

שתי פגישות עם סגן הרקטור

פגישה עם דיקאנית לענייני הוראה וחדשנות 

בלמידה

TAU onlineפגישה עם 

פגישה עם דיקאן

 סיכומי פגישות מסודרים5
המחלקה תחזק את הקשרים שלה 

עם ארגוני סטודנטים רלוונטים
Xח"רמביסוס השיח עם התאחדות הסטודנטים ועם ארגון הסגל הזוטר

חי האוניברסיטאות"שיחה חודשית אחת עם רמ

שיחה חודשית עם ארגון הסגל הזוטר

שיפור תקנון האוניברסיטה והשגת 

פתרונות ארוכי טווח בתחום ההוראה

יצירת פיקוח על ועדות הוראה השונות

לפנות להנהלת האוניברסיטה בבקשה להסדיר את ועדות ההוראה ולפתוח גוף המפקח עליהן

שלא ברור מה עומד מאחוריהן, לאסוף החלטות של ועדת הוראה
Xח"רמ

 גופים אקדמים15-נאספו נתונים מ

 החלטות של ועדות ההוראה20נאספו 

אאפס תקלות שלא נפתרוXרכזת פרויקטייםתפעול שוטף של מערכות המידע הקיימות

 בגודל המאגר10%עלייה של Xרכזת פרויקטייםהרחבת מאגר המורים הפרטיים

לים לקורסים באוניברסיטה"יצירת מאגר פק

לים"לאסוף סיכומים לקורסים במשפטים ובמדעי החיים ולהסדירן בתור פק

לים "פרוייקטורית ורכז פק

וחומרי למידה
לים" פק400נאספו 5500

75,000רכז מאגר מידעהקמת מאגר מידע רחב ומסודר שמונגש לסטודנטים

 ערים שונות5-חיברנו בין סטודנטים ב40,000רכזת פרויקטיםחיבור בין סטודנטים הגרים באותו האזור

המחלקה תספק מענה רלוונטי 

ואיכותי לפניות סטודנטים
ריכוז וטיפול בבעיות השוטפות בחוגים השונים

מענה X100%ח"הנציבים והרמ

Xהנציב הרלוונטיביצוע מפגשי הסברה חודשיים
שלושה מפגשי הסברה

מפגש חודשי עם נציגים 

(הפקולטה למדעי החיים)

מפגש אחדXהנציב הרלוונטי

המחלקה תעזר בפלטפורמות 

הדיגיטליות כדי לשמור על קשר עם 

Xרכזת פרויקטיםפרסום עדכונים אקדמיים בפייסבוק ומתן מענה דרך הוואטספ המחלקתיהסטודנטים והנציגים

שני פוסטים למועצה

שני פוסטים בקבוצה הראשית של המחלקה

שני פוסטים בקבוצת התארים המתקדמים של 

המחלקה

 מהפוסטים מתורגמים לאנגלית וערבית100%
מענה רלוונטי ואיכותי לפניות 

סטודנטים ושיפור תהליכים 

מחלקתיים

 מילאו את הטופס40%, מתוך הנציגיםXח ורכזת פרויקטים"רמפיקוח על טופס ההתעדכנות של הנציגיםחיזוק הקשר עם נציגי החוגים

האוניברסיטה תראה במחלקה 

כשותפה לקבלת החלטות 

שיפור תקנון האוניברסיטה והשגת 

פתרונות ארוכי טווח בתחום ההוראה
לקיים שיח עם נציגי הפקולטה לניהול ולהבין את הפערים בנושא

+ נציבת זכויות מערב 

ח"רמ
Xהפגישה התקיימה

פרויקטים/משימות

שוטף/כללי

האוניברסיטה תראה במחלקה 

כשותפה לקבלת החלטות 

אקדמיות

קידום ותחזוק פרויקטיים אקדמים 

קיימים

הסטודנט יראה במחלקה 

כמקור תמיכה וסיוע לימודי 

ואקדמי

שמירה על קשר רציף עם הנציגים 

והסטודנטים בחוגים השונים

הקמת פרויקטים אקדמים חדשים הסטודנט יעזר בכלים 

האקדמים שהמחלקה מספקת



2020דצמבר 

(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

חיזוק מעמד האגודה כשותפה 

לקבלת החלטות אקדמיות 

באוניברסיטה

ביסוס השיח בין המחלקה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

(ראשי בתי ספר ודיקאנים, דיקאנית לענייני הוראה, סגן רקטור)

תקנון פרזנטציות ופיקוח על ועדות ההוראה, תקנון בחנים- נושאים על הפרק 

Xח או הנציב הרלוונטי"רמ

ארבע פגישות עם ראשי בתי ספר

שתי פגישות עם סגן הרקטור

פגישה עם דיקאנית לענייני הוראה וחדשנות 

בלמידה

TAU onlineפגישה עם 

פגישה עם דיקאן

 סיכומי פגישות מסודרים5
המחלקה תחזק את הקשרים שלה 

עם ארגוני סטודנטים רלוונטים
Xח"רמביסוס השיח עם התאחדות הסטודנטים ועם ארגון הסגל הזוטר

חי האוניברסיטאות"שיחה חודשית אחת עם רמ

שיחה חודשית עם ארגון הסגל הזוטר

שיפור תקנון האוניברסיטה והשגת 

פתרונות ארוכי טווח בתחום ההוראה

יצירת פיקוח על ועדות הוראה השונות

להמשיך את השיח מול האוניברסיטה בנוגע לפיקוח ועדות ההוראה
Xח"רמ

 גופים אקדמים15-נאספו נתונים מ

 החלטות של ועדות ההוראה70נאספו 

אאפס תקלות שלא נפתרוXרכזת פרויקטייםתפעול שוטף של מערכות המידע הקיימות

 בגודל המאגר10%עלייה של Xרכזת פרויקטייםהרחבת מאגר המורים הפרטיים

לים לקורסים באוניברסיטה"יצירת מאגר פק

לים"לאסוף סיכומים לקורסים בניהול ולהסדירם בתור פק

לים "פרוייקטורית ורכז פק

וחומרי למידה
לים" פק550נאספו 9000

75,000רכז מאגר מידעהקמת מאגר מידע רחב ומסודר שמונגש לסטודנטים

 ערים שונות10-חיברנו בין סטודנטים ב40,000רכזת פרויקטיםחיבור בין סטודנטים הגרים באותו האזור

המחלקה תספק מענה רלוונטי 

ואיכותי לפניות סטודנטים
ריכוז וטיפול בבעיות השוטפות בחוגים השונים

מענה X100%ח"הנציבים והרמ

Xהנציב הרלוונטיביצוע מפגשי הסברה חודשיים
שלושה מפגשי הסברה

מפגש חודשי עם נציגים 

(הפקולטה למדעים מדויקים)

מפגש אחדXהנציב הרלוונטי

המחלקה תעזר בפלטפורמות 

הדיגיטליות כדי לשמור על קשר עם 

Xרכזת פרויקטיםפרסום עדכונים אקדמיים בפייסבוק ומתן מענה דרך הוואטספ המחלקתיהסטודנטים והנציגים

שני פוסטים למועצה

שני פוסטים בקבוצה הראשית של המחלקה

שני פוסטים בקבוצת התארים המתקדמים של 

המחלקה

 מהפוסטים מתורגמים לאנגלית וערבית100%
מענה רלוונטי ואיכותי לפניות 

סטודנטים ושיפור תהליכים 

מחלקתיים

 מילאו את הטופס40%, מתוך הנציגיםXח ורכזת פרויקטים"רמפיקוח על טופס ההתעדכנות של הנציגיםחיזוק הקשר עם נציגי החוגים

הסטודנט יראה במחלקה 

כמקור תמיכה וסיוע לימודי 

ואקדמי

שמירה על קשר רציף עם הנציגים 

והסטודנטים בחוגים השונים

הקמת פרויקטים אקדמים חדשים

שוטף/כללי

האוניברסיטה תראה במחלקה 

כשותפה לקבלת החלטות 

אקדמיות

הסטודנט יעזר בכלים 

האקדמים שהמחלקה מספקת

קידום ותחזוק פרויקטיים אקדמים 

קיימים



2021ינואר 

(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

חיזוק מעמד האגודה כשותפה 

לקבלת החלטות אקדמיות 

באוניברסיטה

ביסוס השיח בין המחלקה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

(ראשי בתי ספר ודיקאנים, דיקאנית לענייני הוראה, סגן רקטור)

תקנון פרזנטציות ופיקוח על ועדות ההוראה, בחינות חסויות- נושאים על הפרק 

Xח או הנציב הרלוונטי"רמ

ארבע פגישות עם ראשי בתי ספר

שתי פגישות עם סגן הרקטור

פגישה עם דיקאנית לענייני הוראה וחדשנות 

בלמידה

TAU onlineפגישה עם 

פגישה עם דיקאן

 סיכומי פגישות מסודרים5
המחלקה תחזק את הקשרים שלה 

עם ארגוני סטודנטים רלוונטים
Xח"רמביסוס השיח עם התאחדות הסטודנטים ועם ארגון הסגל הזוטר

חי האוניברסיטאות"שיחה חודשית אחת עם רמ

שיחה חודשית עם ארגון הסגל הזוטר

שיפור תקנון האוניברסיטה והשגת 

פתרונות ארוכי טווח בתחום ההוראה

יצירת פיקוח על ועדות הוראה השונות

להמשיך את השיח מול האוניברסיטה בנוגע לפיקוח ועדות ההוראה
Xח"רמ

 גופים אקדמים15-נאספו נתונים מ

 החלטות של ועדות ההוראה70נאספו 

אאפס תקלות שלא נפתרוXרכזת פרויקטייםתפעול שוטף של מערכות המידע הקיימות

 בגודל המאגר10%עלייה של Xרכזת פרויקטייםהרחבת מאגר המורים הפרטיים

לים לקורסים באוניברסיטה"יצירת מאגר פק

לים"לאסוף סיכומים לקורסים באומניות ולהסדירם בתור פק

לים "פרוייקטורית ורכז פק

וחומרי למידה
לים" פק700נאספו 12000

75,000רכז מאגר מידעהקמת מאגר מידע רחב ומסודר שמונגש לסטודנטים

 ערים שונות15חיברנו בין סטודנטים ב40,000רכזת פרויקטיםחיבור בין סטודנטים הגרים באותו האזור

המחלקה תספק מענה רלוונטי 

ואיכותי לפניות סטודנטים
ריכוז וטיפול בבעיות השוטפות בחוגים השונים

מענה X100%ח"הנציבים והרמ

Xהנציב הרלוונטיביצוע מפגשי הסברה חודשיים
שלושה מפגשי הסברה

מפגש חודשי עם נציגים 

(הפקולטה למדעי החברה )

מפגש אחדXהנציב הרלוונטי

המחלקה תעזר בפלטפורמות 

הדיגיטליות כדי לשמור על קשר עם 

Xרכזת פרויקטיםפרסום עדכונים אקדמיים בפייסבוק ומתן מענה דרך הוואטספ המחלקתיהסטודנטים והנציגים

שני פוסטים למועצה

שני פוסטים בקבוצה הראשית של המחלקה

שני פוסטים בקבוצת התארים המתקדמים של 

המחלקה

 מהפוסטים מתורגמים לאנגלית וערבית100%
מענה רלוונטי ואיכותי לפניות 

סטודנטים ושיפור תהליכים 

מחלקתיים

 מילאו את הטופס40%, מתוך הנציגיםXח ורכזת פרויקטים"רמפיקוח על טופס ההתעדכנות של הנציגיםחיזוק הקשר עם נציגי החוגים

פרויקטים/משימות
הסטודנט יעזר בכלים 

האקדמים שהמחלקה מספקת

קידום ותחזוק פרויקטיים אקדמים 

קיימים

הרחבת בנק הבחינות של המחלקה

לצאת בקמפיין איסוף בחינות מהסטודנטים
 בחינות200המחלקה אספה 1000רכזת פרויקטים

 פניות בטפסים200יש Xרכזת פרויקטיםמעקב אחרי טפסי דד ליין ודיווחון והפצתם למזכירויות השונות כדי לוודא עמידה בחוקי תקנון

התקיים מפגשXח"רממגש ראשון עם המועצה החדשה

הסטודנט יראה במחלקה 

כמקור תמיכה וסיוע לימודי 

ואקדמי

שמירה על קשר רציף עם הנציגים 

והסטודנטים בחוגים השונים

הסטודנט יראה במחלקה 

כמקור תמיכה וסיוע לימודי 

ואקדמי

שמירה על קשר רציף עם הנציגים 

והסטודנטים בחוגים השונים

שוטף/כללי

האוניברסיטה תראה במחלקה 

כשותפה לקבלת החלטות 

אקדמיות

הסטודנט יעזר בכלים 

האקדמים שהמחלקה מספקת

קידום ותחזוק פרויקטיים אקדמים 

קיימים

הקמת פרויקטים אקדמים חדשים



2021פברואר 

(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

חיזוק מעמד האגודה כשותפה 

לקבלת החלטות אקדמיות 

באוניברסיטה

ביסוס השיח בין המחלקה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

(ראשי בתי ספר ודיקאנים, דיקאנית לענייני הוראה, סגן רקטור)

תקנון פרזנטציות ופיקוח על ועדות ההוראה, בחינות חסויות- נושאים על הפרק 

Xח או הנציב הרלוונטי"רמ

ארבע פגישות עם ראשי בתי ספר

שתי פגישות עם סגן הרקטור

פגישה עם דיקאנית לענייני הוראה וחדשנות 

בלמידה

TAU onlineפגישה עם 

פגישה עם דיקאן

 סיכומי פגישות מסודרים5
המחלקה תחזק את הקשרים שלה 

עם ארגוני סטודנטים רלוונטים
Xח"רמביסוס השיח עם התאחדות הסטודנטים ועם ארגון הסגל הזוטר

חי האוניברסיטאות"שיחה חודשית אחת עם רמ

שיחה חודשית עם ארגון הסגל הזוטר

שיפור תקנון האוניברסיטה והשגת 

פתרונות ארוכי טווח בתחום ההוראה

יצירת פיקוח על ועדות הוראה השונות

להמשיך את השיח מול האוניברסיטה בנוגע לפיקוח ועדות ההוראה
Xח"רמ

 גופים אקדמים15-נאספו נתונים מ

 החלטות של ועדות ההוראה70נאספו 

אאפס תקלות שלא נפתרוXרכזת פרויקטייםתפעול שוטף של מערכות המידע הקיימות

 בגודל המאגר10%עלייה של Xרכזת פרויקטייםהרחבת מאגר המורים הפרטיים

לים לקורסים באוניברסיטה"יצירת מאגר פק

לים"לאסוף סיכומים לקורסים במדעי החברה ולהסדירם בתור פק

לים "פרוייקטורית ורכז פק

וחומרי למידה
לים" פק950נאספו 15000

75,000רכז מאגר מידעהקמת מאגר מידע רחב ומסודר שמונגש לסטודנטים

 ערים שונות20-חיברנו בין סטודנטים ב40,000רכזת פרויקטיםחיבור בין סטודנטים הגרים באותו האזור

המחלקה תספק מענה רלוונטי 

ואיכותי לפניות סטודנטים
ריכוז וטיפול בבעיות השוטפות בחוגים השונים

מענה X100%ח"הנציבים והרמ

Xהנציב הרלוונטיביצוע מפגשי הסברה חודשיים
שלושה מפגשי הסברה

מפגש חודשי עם נציגים 

(הפקולטה למדעי החברה )

מפגש אחדXהנציב הרלוונטי

המחלקה תעזר בפלטפורמות 

הדיגיטליות כדי לשמור על קשר עם 

Xרכזת פרויקטיםפרסום עדכונים אקדמיים בפייסבוק ומתן מענה דרך הוואטספ המחלקתיהסטודנטים והנציגים

שני פוסטים למועצה

שני פוסטים בקבוצה הראשית של המחלקה

שני פוסטים בקבוצת התארים המתקדמים של 

המחלקה

 מהפוסטים מתורגמים לאנגלית וערבית100%
מענה רלוונטי ואיכותי לפניות 

סטודנטים ושיפור תהליכים 

מחלקתיים

 מילאו את הטופס40%, מתוך הנציגיםXח ורכזת פרויקטים"רמפיקוח על טופס ההתעדכנות של הנציגיםחיזוק הקשר עם נציגי החוגים

הסטודנט יעזר בכלים 

האקדמים שהמחלקה מספקת

קידום ותחזוק פרויקטיים אקדמים 

קיימים

הרחבת בנק הבחינות של המחלקה

לצאת בקמפיין איסוף בחינות מהסטודנטים
 בחינות200המחלקה אספה 1000רכזת פרויקטים

הסטודנט יראה במחלקה 

כמקור תמיכה וסיוע לימודי 

ואקדמי

שמירה על קשר רציף עם הנציגים 

 פניות בטפסים200יש Xרכזת פרויקטיםמעקב אחרי טפסי דד ליין ודיווחון והפצתם למזכירויות השונות כדי לוודא עמידה בחוקי תקנוןוהסטודנטים בחוגים השונים

הסטודנט יראה במחלקה 

כמקור תמיכה וסיוע לימודי 

ואקדמי

שמירה על קשר רציף עם הנציגים 

והסטודנטים בחוגים השונים

פרויקטים/משימות

שוטף/כללי

האוניברסיטה תראה במחלקה 

כשותפה לקבלת החלטות 

אקדמיות

הסטודנט יעזר בכלים 

האקדמים שהמחלקה מספקת

קידום ותחזוק פרויקטיים אקדמים 

קיימים

הקמת פרויקטים אקדמים חדשים



2021מרץ 

(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

חיזוק מעמד האגודה כשותפה 

לקבלת החלטות אקדמיות 

באוניברסיטה

ביסוס השיח בין המחלקה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

(ראשי בתי ספר ודיקאנים, דיקאנית לענייני הוראה, סגן רקטור)

תקנון פרזנטציות ופיקוח על ועדות ההוראה, בחינות חסויות- נושאים על הפרק 

Xח או הנציב הרלוונטי"רמ

ארבע פגישות עם ראשי בתי ספר

שתי פגישות עם סגן הרקטור

פגישה עם דיקאנית לענייני הוראה וחדשנות 

בלמידה

TAU onlineפגישה עם 

פגישה עם דיקאן

 סיכומי פגישות מסודרים5
המחלקה תחזק את הקשרים שלה 

עם ארגוני סטודנטים רלוונטים
Xח"רמביסוס השיח עם התאחדות הסטודנטים ועם ארגון הסגל הזוטר

חי האוניברסיטאות"שיחה חודשית אחת עם רמ

שיחה חודשית עם ארגון הסגל הזוטר

שיפור תקנון האוניברסיטה והשגת 

פתרונות ארוכי טווח בתחום ההוראה

יצירת פיקוח על ועדות הוראה השונות

להמשיך את השיח מול האוניברסיטה בנוגע לפיקוח ועדות ההוראה
Xח"רמ

 גופים אקדמים15-נאספו נתונים מ

 החלטות של ועדות ההוראה70נאספו 

אאפס תקלות שלא נפתרוXרכזת פרויקטייםתפעול שוטף של מערכות המידע הקיימות

 בגודל המאגר10%עלייה של Xרכזת פרויקטייםהרחבת מאגר המורים הפרטיים

לים לקורסים באוניברסיטה"יצירת מאגר פק

לים"לאסוף סיכומים לקורסים במדעי הרוח ולהסדירם בתור פק

לים "פרוייקטורית ורכז פק

וחומרי למידה
לים" פק1100נאספו 18000

75,000רכז מאגר מידעסיום בניתו- הקמת מאגר מידע רחב ומסודר שמונגש לסטודנטים 

 ערים שונות20-חיברנו בין סטודנטים ב40,000רכזת פרויקטיםחיבור בין סטודנטים הגרים באותו האזור

המחלקה תספק מענה רלוונטי 

ואיכותי לפניות סטודנטים
ריכוז וטיפול בבעיות השוטפות בחוגים השונים

מענה X100%ח"הנציבים והרמ

Xהנציב הרלוונטיביצוע מפגשי הסברה חודשיים
שלושה מפגשי הסברה

מפגש חודשי עם נציגים 

(הפקולטה לניהול )

מפגש אחדXהנציב הרלוונטי

המחלקה תעזר בפלטפורמות 

הדיגיטליות כדי לשמור על קשר עם 

Xרכזת פרויקטיםפרסום עדכונים אקדמיים בפייסבוק ומתן מענה דרך הוואטספ המחלקתיהסטודנטים והנציגים

שני פוסטים למועצה

שני פוסטים בקבוצה הראשית של המחלקה

שני פוסטים בקבוצת התארים המתקדמים של 

המחלקה

 מהפוסטים מתורגמים לאנגלית וערבית100%
מענה רלוונטי ואיכותי לפניות 

סטודנטים ושיפור תהליכים 

מחלקתיים

 מילאו את הטופס40%, מתוך הנציגיםXח ורכזת פרויקטים"רמפיקוח על טופס ההתעדכנות של הנציגיםחיזוק הקשר עם נציגי החוגים

הסטודנט יראה במחלקה 

כמקור תמיכה וסיוע לימודי 

ואקדמי

שמירה על קשר רציף עם הנציגים 

 פניות בטפסים200יש Xרכזת פרויקטיםהפצת טפסי הדד ליין והדיווחון בקרב גורמי האוניברסיטה ובקרב הסטודנטיםוהסטודנטים בחוגים השונים

הסטודנט יראה במחלקה 

כמקור תמיכה וסיוע לימודי 

ואקדמי

שמירה על קשר רציף עם הנציגים 

והסטודנטים בחוגים השונים

פרויקטים/משימות

שוטף/כללי

האוניברסיטה תראה במחלקה 

כשותפה לקבלת החלטות 

אקדמיות

הסטודנט יעזר בכלים 

האקדמים שהמחלקה מספקת

קידום ותחזוק פרויקטיים אקדמים 

קיימים

הקמת פרויקטים אקדמים חדשים



2021אפריל 

(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

חיזוק מעמד האגודה כשותפה 

לקבלת החלטות אקדמיות 

באוניברסיטה

ביסוס השיח בין המחלקה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

(ראשי בתי ספר ודיקאנים, דיקאנית לענייני הוראה, סגן רקטור)

שנת קורונה, פיקוח על ועדות הוראה- נושאים על הפרק 

Xח או הנציב הרלוונטי"רמ

ארבע פגישות עם ראשי בתי ספר

שתי פגישות עם סגן הרקטור

פגישה עם דיקאנית לענייני הוראה וחדשנות 

בלמידה

TAU onlineפגישה עם 

פגישה עם דיקאן

 סיכומי פגישות מסודרים5
המחלקה תחזק את הקשרים שלה 

עם ארגוני סטודנטים רלוונטים

ביסוס השיח עם התאחדות הסטודנטים ועם ארגון הסגל הזוטר

מאגר מנחים- על הפרק 
Xח"רמ

חי האוניברסיטאות"שיחה חודשית אחת עם רמ

שיחה חודשית עם ארגון הסגל הזוטר

אאפס תקלות שלא נפתרוXרכזת פרויקטייםתפעול שוטף של מערכות המידע הקיימות

 בגודל המאגר10%עלייה של Xרכזת פרויקטייםהרחבת מאגר המורים הפרטיים

לים לקורסים באוניברסיטה"יצירת מאגר פק

לים"לאסוף סיכומים לקורסים בהנדסה ולהסדירם בתור פק

לים "פרוייקטורית ורכז פק

וחומרי למידה
לים" פק1100נאספו 18000

הקמת מאגר מידע רחב ומסודר שמונגש לסטודנטים 

הפצתו ושילובו עם שאר מאגרי המידע שלנו
75,000רכז מאגר מידע

 ערים שונות25-חיברנו בין סטודנטים ב40,000רכזת פרויקטיםחיבור בין סטודנטים הגרים באותו האזור

המחלקה תספק מענה רלוונטי 

ואיכותי לפניות סטודנטים
ריכוז וטיפול בבעיות השוטפות בחוגים השונים

מענה X100%ח"הנציבים והרמ

Xהנציב הרלוונטיביצוע מפגשי הסברה חודשיים
שלושה מפגשי הסברה

מפגש חודשי עם נציגים 

(הפקולטה לניהול )

מפגש אחדXהנציב הרלוונטי

המחלקה תעזר בפלטפורמות 

הדיגיטליות כדי לשמור על קשר עם 

Xרכזת פרויקטיםפרסום עדכונים אקדמיים בפייסבוק ומתן מענה דרך הוואטספ המחלקתיהסטודנטים והנציגים

שני פוסטים למועצה

שני פוסטים בקבוצה הראשית של המחלקה

שני פוסטים בקבוצת התארים המתקדמים של 

המחלקה

 מהפוסטים מתורגמים לאנגלית וערבית100%
מענה רלוונטי ואיכותי לפניות 

סטודנטים ושיפור תהליכים 

מחלקתיים

 מילאו את הטופס40%, מתוך הנציגיםXח ורכזת פרויקטים"רמפיקוח על טופס ההתעדכנות של הנציגיםחיזוק הקשר עם נציגי החוגים

שוטף/כללי

הסטודנט יעזר בכלים 

האקדמים שהמחלקה מספקת

קידום ותחזוק פרויקטיים אקדמים 

קיימים

הקמת פרויקטים אקדמים חדשים

הסטודנט יראה במחלקה 

כמקור תמיכה וסיוע לימודי 

ואקדמי

שמירה על קשר רציף עם הנציגים 

והסטודנטים בחוגים השונים

האוניברסיטה תראה במחלקה 

כשותפה לקבלת החלטות 

אקדמיות



2021מאי 

(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

חיזוק מעמד האגודה כשותפה 

לקבלת החלטות אקדמיות 

באוניברסיטה

ביסוס השיח בין המחלקה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

(ראשי בתי ספר ודיקאנים, דיקאנית לענייני הוראה, סגן רקטור)

שנת קורונה, פיקוח על ועדות הוראה- נושאים על הפרק 

Xח או הנציב הרלוונטי"רמ

ארבע פגישות עם ראשי בתי ספר

שתי פגישות עם סגן הרקטור

פגישה עם דיקאנית לענייני הוראה וחדשנות 

בלמידה

TAU onlineפגישה עם 

פגישה עם דיקאן

 סיכומי פגישות מסודרים5
המחלקה תחזק את הקשרים שלה 

עם ארגוני סטודנטים רלוונטים

ביסוס השיח עם התאחדות הסטודנטים ועם ארגון הסגל הזוטר

מאגר מנחים- על הפרק 
Xח"רמ

חי האוניברסיטאות"שיחה חודשית אחת עם רמ

שיחה חודשית עם ארגון הסגל הזוטר

אאפס תקלות שלא נפתרוXרכזת פרויקטייםתפעול שוטף של מערכות המידע הקיימות

 בגודל המאגר10%עלייה של Xרכזת פרויקטייםהרחבת מאגר המורים הפרטיים

לים לקורסים באוניברסיטה"יצירת מאגר פק

לים"לאסוף סיכומים לקורסים במדעים מדויקים ולהסדירם בתור פק

לים "פרוייקטורית ורכז פק

וחומרי למידה
לים" פק900נאספו 13,500

הקמת מאגר מידע רחב ומסודר שמונגש לסטודנטים 

הפצתו ושילובו עם שאר מאגרי המידע שלנו

בניית מאגר מנחים

Xרכז מאגר מידע

 ערים שונות25-חיברנו בין סטודנטים ב40,000רכזת פרויקטיםחיבור בין סטודנטים הגרים באותו האזור

המחלקה תספק מענה רלוונטי 

ואיכותי לפניות סטודנטים
ריכוז וטיפול בבעיות השוטפות בחוגים השונים

מענה X100%ח"הנציבים והרמ

Xהנציב הרלוונטיביצוע מפגשי הסברה חודשיים
שלושה מפגשי הסברה

מפגש חודשי עם נציגים 

(הפקולטה לניהול )

מפגש אחדXהנציב הרלוונטי

המחלקה תעזר בפלטפורמות 

הדיגיטליות כדי לשמור על קשר עם 

Xרכזת פרויקטיםפרסום עדכונים אקדמיים בפייסבוק ומתן מענה דרך הוואטספ המחלקתיהסטודנטים והנציגים

שני פוסטים למועצה

שני פוסטים בקבוצה הראשית של המחלקה

שני פוסטים בקבוצת התארים המתקדמים של 

המחלקה

 מהפוסטים מתורגמים לאנגלית וערבית100%
מענה רלוונטי ואיכותי לפניות 

סטודנטים ושיפור תהליכים 

מחלקתיים

 מילאו את הטופס40%, מתוך הנציגיםXח ורכזת פרויקטים"רמפיקוח על טופס ההתעדכנות של הנציגיםחיזוק הקשר עם נציגי החוגים

הסטודנט יראה במחלקה 

כמקור תמיכה וסיוע לימודי 

ואקדמי

שמירה על קשר רציף עם הנציגים 

והסטודנטים בחוגים השונים

שוטף/כללי

האוניברסיטה תראה במחלקה 

כשותפה לקבלת החלטות 

אקדמיות

הסטודנט יעזר בכלים 

האקדמים שהמחלקה מספקת

קידום ותחזוק פרויקטיים אקדמים 

קיימים

הקמת פרויקטים אקדמים חדשים



2021יוני 

(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

חיזוק מעמד האגודה כשותפה 

לקבלת החלטות אקדמיות 

באוניברסיטה

ביסוס השיח בין המחלקה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

(ראשי בתי ספר ודיקאנים, דיקאנית לענייני הוראה, סגן רקטור)

שנת קורונה- נושאים על הפרק 

Xח או הנציב הרלוונטי"רמ

ארבע פגישות עם ראשי בתי ספר

שתי פגישות עם סגן הרקטור

פגישה עם דיקאנית לענייני הוראה וחדשנות 

בלמידה

TAU onlineפגישה עם 

פגישה עם דיקאן

 סיכומי פגישות מסודרים5
המחלקה תחזק את הקשרים שלה 

עם ארגוני סטודנטים רלוונטים

ביסוס השיח עם התאחדות הסטודנטים ועם ארגון הסגל הזוטר

מאגר מנחים- על הפרק 
Xח"רמ

חי האוניברסיטאות"שיחה חודשית אחת עם רמ

שיחה חודשית עם ארגון הסגל הזוטר

אאפס תקלות שלא נפתרוXרכז מאגרי מידעתפעול שוטף של מערכות המידע הקיימות

 בגודל המאגר10%עלייה של Xרכזת פרויקטייםהרחבת מאגר המורים הפרטיים

הקמת פרויקטים אקדמים חדשים
לים לקורסים באוניברסיטה"יצירת מאגר פק

לים"לאסוף סיכומים לקורסים במדעים מדויקים ולהסדירם בתור פק

לים "פרוייקטורית ורכז פק

וחומרי למידה
לים" פק900נאספו 13,500

המחלקה תספק מענה רלוונטי 

ואיכותי לפניות סטודנטים
ריכוז וטיפול בבעיות השוטפות בחוגים השונים

מענה X100%ח"הנציבים והרמ

Xהנציב הרלוונטיביצוע מפגשי הסברה חודשיים
שלושה מפגשי הסברה

מפגש חודשי עם נציגים 

(הפקולטה למדעי המוח )

מפגש אחדXהנציב הרלוונטי

המחלקה תעזר בפלטפורמות 

הדיגיטליות כדי לשמור על קשר עם 

Xרכזת פרויקטיםפרסום עדכונים אקדמיים בפייסבוק ומתן מענה דרך הוואטספ המחלקתיהסטודנטים והנציגים

שני פוסטים למועצה

שני פוסטים בקבוצה הראשית של המחלקה

שני פוסטים בקבוצת התארים המתקדמים של 

המחלקה

 מהפוסטים מתורגמים לאנגלית וערבית100%
מענה רלוונטי ואיכותי לפניות 

סטודנטים ושיפור תהליכים 

מחלקתיים

 מילאו את הטופס80%, מתוך הנציגיםXח ורכזת פרויקטים"רמפיקוח על טופס ההתעדכנות של הנציגיםחיזוק הקשר עם נציגי החוגים

הרחבת בנק הבחינות של המחלקה

לצאת בקמפיין איסוף בחינות מהסטודנטים
 בחינות400המחלקה אספה 1000רכזת פרויקטים

Xרכז מאגרי מידעב"עדכון הבידינג בהתאם לשנת תשפ

הסטודנט יראה במחלקה 

כמקור תמיכה וסיוע לימודי 

שמירה על קשר רציף עם הנציגים 

והסטודנטים בחוגים השונים
 פניות בטפסים400יש Xרכזת פרויקטיםמעקב אחרי טפסי דד ליין ודיווחון והפצתם למזכירויות השונות כדי לוודא עמידה בחוקי תקנון

שוטף/כללי

האוניברסיטה תראה במחלקה 

כשותפה לקבלת החלטות 

אקדמיות

קידום ותחזוק פרויקטיים אקדמים 

קיימים

שמירה על קשר רציף עם הנציגים 

והסטודנטים בחוגים השונים

פרויקטים/משימות
קידום ותחזוק פרויקטיים אקדמים 

קיימים
הסטודנט יעזר בכלים 

האקדמים שהמחלקה מספקת

הסטודנט יעזר בכלים 

האקדמים שהמחלקה מספקת

הסטודנט יראה במחלקה 

כמקור תמיכה וסיוע לימודי 

ואקדמי



2021יולי 

(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

חיזוק מעמד האגודה כשותפה 

לקבלת החלטות אקדמיות 

באוניברסיטה

ביסוס השיח בין המחלקה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

(ראשי בתי ספר ודיקאנים, דיקאנית לענייני הוראה, סגן רקטור)

שנת קורונה- נושאים על הפרק 

Xח או הנציב הרלוונטי"רמ

ארבע פגישות עם ראשי בתי ספר

שתי פגישות עם סגן הרקטור

פגישה עם דיקאנית לענייני הוראה וחדשנות 

בלמידה

TAU onlineפגישה עם 

פגישה עם דיקאן

 סיכומי פגישות מסודרים5
המחלקה תחזק את הקשרים שלה 

עם ארגוני סטודנטים רלוונטים

ביסוס השיח עם התאחדות הסטודנטים ועם ארגון הסגל הזוטר

מאגר מנחים- על הפרק 
Xח"רמ

חי האוניברסיטאות"שיחה חודשית אחת עם רמ

שיחה חודשית עם ארגון הסגל הזוטר

אפס תקלות שלא נפתרוXרכז מאגרי מידעתפעול שוטף של מערכות המידע הקיימות

 בגודל המאגר10%עלייה של Xרכזת פרויקטייםהרחבת מאגר המורים הפרטיים

הקמת פרויקטים אקדמים חדשים

לים לקורסים באוניברסיטה"יצירת מאגר פק

לים"לאסוף סיכומים לקורסים בשפות ותוכנית הסייבר ולהסדירם בתור פק

פיקוח וחידוש במקרה הצורך- מעקב אחרי הסיכומים הקיימים 

לים "פרוייקטורית ורכז פק

וחומרי למידה
לים" פק70נאספו 1,300

המחלקה תספק מענה רלוונטי 

ואיכותי לפניות סטודנטים
ריכוז וטיפול בבעיות השוטפות בחוגים השונים

מענה X100%ח"הנציבים והרמ

Xהנציב הרלוונטיביצוע מפגשי הסברה חודשיים
שלושה מפגשי הסברה

מפגש חודשי עם נציגים 

(הפקולטה למשפטים )

מפגש אחדXהנציב הרלוונטי

המחלקה תעזר בפלטפורמות 

הדיגיטליות כדי לשמור על קשר עם 

Xרכזת פרויקטיםפרסום עדכונים אקדמיים בפייסבוק ומתן מענה דרך הוואטספ המחלקתיהסטודנטים והנציגים

שני פוסטים למועצה

שני פוסטים בקבוצה הראשית של המחלקה

שני פוסטים בקבוצת התארים המתקדמים של 

המחלקה

 מהפוסטים מתורגמים לאנגלית וערבית100%
מענה רלוונטי ואיכותי לפניות 

סטודנטים ושיפור תהליכים 

מחלקתיים

 מילאו את הטופס80%, מתוך הנציגיםXח ורכזת פרויקטים"רמפיקוח על טופס ההתעדכנות של הנציגיםחיזוק הקשר עם נציגי החוגים

שמירה על קשר רציף עם הנציגים 

והסטודנטים בחוגים השונים
 פניות בטפסים400יש Xרכזת פרויקטיםמעקב אחרי טפסי דד ליין ודיווחון והפצתם למזכירויות השונות כדי לוודא עמידה בחוקי תקנון

המחלקה תספק מענה רלוונטי 

ואיכותי לפניות סטודנטים

יצירת מאגר מנחים למחקר ולתזות

.לפרסם את מאגר המנחים בצורה אגרסיבית בכלל האוניברסיטאות בארץ
יש להעזר במחלקת הסברה ובהתאחזות הסטודנטים?האם האוניברסיטאות האחרות משתפות פעולהXרכזת פרויקטים

פרויקטים/משימות
הסטודנט יראה במחלקה 

כמקור תמיכה וסיוע לימודי 

ואקדמי

שוטף/כללי

האוניברסיטה תראה במחלקה 

כשותפה לקבלת החלטות 

אקדמיות

הסטודנט יעזר בכלים 

האקדמים שהמחלקה מספקת

קידום ותחזוק פרויקטיים אקדמים 

קיימים

הסטודנט יראה במחלקה 

כמקור תמיכה וסיוע לימודי 

ואקדמי

שמירה על קשר רציף עם הנציגים 

והסטודנטים בחוגים השונים



2021אוגוסט 

(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

חיזוק מעמד האגודה כשותפה 

לקבלת החלטות אקדמיות 

באוניברסיטה

ביסוס השיח בין המחלקה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

(ראשי בתי ספר ודיקאנים, דיקאנית לענייני הוראה, סגן רקטור)

שנת קורונה- נושאים על הפרק 

Xח או הנציב הרלוונטי"רמ

ארבע פגישות עם ראשי בתי ספר

שתי פגישות עם סגן הרקטור

פגישה עם דיקאנית לענייני הוראה וחדשנות 

בלמידה

TAU onlineפגישה עם 

פגישה עם דיקאן

 סיכומי פגישות מסודרים5
המחלקה תחזק את הקשרים שלה 

עם ארגוני סטודנטים רלוונטים

ביסוס השיח עם התאחדות הסטודנטים ועם ארגון הסגל הזוטר

מאגר מנחים- על הפרק 
Xח"רמ

חי האוניברסיטאות"שיחה חודשית אחת עם רמ

שיחה חודשית עם ארגון הסגל הזוטר

אפס תקלות שלא נפתרוXרכז מאגרי מידעתפעול שוטף של מערכות המידע הקיימות

 בגודל המאגר10%עלייה של Xרכזת פרויקטייםהרחבת מאגר המורים הפרטיים

הקמת פרויקטים אקדמים חדשים

לים לקורסים באוניברסיטה"יצירת מאגר פק

לאחד את הסיכומים שנאספו עם בחינות מבנק הבחינות

פיקוח וחידוש הסיכומים, מעקב אחרי הסיכומים הקיימים

לים "פרוייקטורית ורכז פק

וחומרי למידה
לים" פק70נאספו 1,300

המחלקה תספק מענה רלוונטי 

ואיכותי לפניות סטודנטים
ריכוז וטיפול בבעיות השוטפות בחוגים השונים

מענה X100%ח"הנציבים והרמ

Xהנציב הרלוונטיביצוע מפגשי הסברה חודשיים
שלושה מפגשי הסברה

מפגש חודשי עם נציגים 

(בית ספר למקצועות הבריאות )

מפגש אחדXהנציב הרלוונטי

המחלקה תעזר בפלטפורמות 

הדיגיטליות כדי לשמור על קשר עם 

Xרכזת פרויקטיםפרסום עדכונים אקדמיים בפייסבוק ומתן מענה דרך הוואטספ המחלקתיהסטודנטים והנציגים

שני פוסטים למועצה

שני פוסטים בקבוצה הראשית של המחלקה

שני פוסטים בקבוצת התארים המתקדמים של 

המחלקה

 מהפוסטים מתורגמים לאנגלית וערבית100%
מענה רלוונטי ואיכותי לפניות 

סטודנטים ושיפור תהליכים 

מחלקתיים

 מילאו את הטופס80%, מתוך הנציגיםXח ורכזת פרויקטים"רמפיקוח על טופס ההתעדכנות של הנציגיםחיזוק הקשר עם נציגי החוגים

 פניות בטפסים400יש Xרכזת פרויקטיםהפצת טפסי הדד ליין והדיווחון בקרב גורמי האוניברסיטה ובקרב הסטודנטים

Xרכזת פרויקטיםמסיבידינג- תכנון אירוע 

פרויקטים/משימות
שמירה על קשר רציף עם הנציגים 

והסטודנטים בחוגים השונים

הסטודנט יראה במחלקה 

כמקור תמיכה וסיוע לימודי 

ואקדמי

שוטף/כללי

האוניברסיטה תראה במחלקה 

כשותפה לקבלת החלטות 

אקדמיות

הסטודנט יעזר בכלים 

האקדמים שהמחלקה מספקת

קידום ותחזוק פרויקטיים אקדמים 

קיימים

הסטודנט יראה במחלקה 

כמקור תמיכה וסיוע לימודי 

ואקדמי

שמירה על קשר רציף עם הנציגים 

והסטודנטים בחוגים השונים



2021ספטמבר 

(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

חיזוק מעמד האגודה כשותפה 

לקבלת החלטות אקדמיות 

באוניברסיטה

ביסוס השיח בין המחלקה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

(ראשי בתי ספר ודיקאנים, דיקאנית לענייני הוראה, סגן רקטור)

שנת קורונה והנחיות סגן הרקטור- נושאים על הפרק 

Xח או הנציב הרלוונטי"רמ

ארבע פגישות עם ראשי בתי ספר

שתי פגישות עם סגן הרקטור

פגישה עם דיקאנית לענייני הוראה וחדשנות 

בלמידה

TAU onlineפגישה עם 

פגישה עם דיקאן

 סיכומי פגישות מסודרים5
המחלקה תחזק את הקשרים שלה 

עם ארגוני סטודנטים רלוונטים

ביסוס השיח עם התאחדות הסטודנטים ועם ארגון הסגל הזוטר

מאגר מנחים- על הפרק 
Xח"רמ

חי האוניברסיטאות"שיחה חודשית אחת עם רמ

שיחה חודשית עם ארגון הסגל הזוטר

אפס תקלות שלא נפתרוXרכז מאגרי מידעתפעול שוטף של מערכות המידע הקיימות

 בגודל המאגר10%עלייה של Xרכזת פרויקטייםהרחבת מאגר המורים הפרטיים

הקמת פרויקטים אקדמים חדשים

לים לקורסים באוניברסיטה"יצירת מאגר פק

לאחד את הסיכומים שנאספו עם בחינות מבנק הבחינות

פיקוח וחידוש הסיכומים, מעקב אחרי הסיכומים הקיימים

לים "פרוייקטורית ורכז פק

וחומרי למידה
לים" פק70נאספו 1,300

המחלקה תספק מענה רלוונטי 

ואיכותי לפניות סטודנטים
ריכוז וטיפול בבעיות השוטפות בחוגים השונים

מענה X100%ח"הנציבים והרמ

Xהנציב הרלוונטיביצוע מפגשי הסברה חודשיים
שלושה מפגשי הסברה

מפגש אחדXהנציב הרלוונטימפגש חודשי עם נציגים 

המחלקה תעזר בפלטפורמות 

הדיגיטליות כדי לשמור על קשר עם 

Xרכזת פרויקטיםפרסום עדכונים אקדמיים בפייסבוק ומתן מענה דרך הוואטספ המחלקתיהסטודנטים והנציגים

שני פוסטים למועצה

שני פוסטים בקבוצה הראשית של המחלקה

שני פוסטים בקבוצת התארים המתקדמים של 

המחלקה

 מהפוסטים מתורגמים לאנגלית וערבית100%
מענה רלוונטי ואיכותי לפניות 

סטודנטים ושיפור תהליכים 

מחלקתיים

 מילאו את הטופס80%, מתוך הנציגיםXח ורכזת פרויקטים"רמפיקוח על טופס ההתעדכנות של הנציגיםחיזוק הקשר עם נציגי החוגים

 פניות בטפסים400יש Xרכזת פרויקטיםהפצת טפסי הדד ליין והדיווחון בקרב גורמי האוניברסיטה ובקרב הסטודנטים

Xרכזת פרויקטיםלעשות את המסיבידינג

הסטודנט יראה במחלקה 

כמקור תמיכה וסיוע לימודי 

ואקדמי

שמירה על קשר רציף עם הנציגים 

והסטודנטים בחוגים השונים

משימות ופרוייקטים

שוטף/כללי

האוניברסיטה תראה במחלקה 

כשותפה לקבלת החלטות 

אקדמיות

הסטודנט יעזר בכלים 

האקדמים שהמחלקה מספקת

קידום ותחזוק פרויקטיים אקדמים 

קיימים

הסטודנט יראה במחלקה 

כמקור תמיכה וסיוע לימודי 

ואקדמי

שמירה על קשר רציף עם הנציגים 

והסטודנטים בחוגים השונים



תקציב ותקנים

עלותתת סעיףשם הסעיף התקציבי

100,000הכנת מקראות - 1

הרחבת בנק  - 3

בחינות
10,000

יצירת ביד איט  - 6

מורחב
75,000

פתיחת חשבון  - 4

וואטספ למחלקה
1200

מרכזי למידה  - 2

אקסטרא
60,000

-מרכזי למידה  - 5

קורונה
40,000

760,000פרויקט חונכות

346,200-כ"סה

:תקנים

שעות תקןשם התקן

128ח"רמ

170נציב מזרח 

270נציב מזרח 

80לים"רכז פק

80רכז מאגר מידע

80נציבת זכויות מערב

80רכזת פרויקטים

80נציב תארים מתקדמים

פרויקטים אקדמים

מרכזי למידה


