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 ף תכנית עבודה תש"
 אקדמיה  שם המחלקה:

 

 

 מטרות  יעדים משימה תקציב תאריך

פרסום נציגי  

שבועיים   -חוגים

ראשונים  

  -לסמסטר

7.11-27.10  

נציג עם הרמ"ח  

לבחירתו   -שלו

 של הרמ''ח.

 

מועצה ישיבות 

ם  פע  -כלליות

.בחודש  

 

ישיבות בין 

הנציגים לראשי  

אחת   -החוגים

 לחודשיים. 

 

התקיים  -עיוןיום 

. 15.1ב  

יום עיון נוסף  

 בסמסטר ב'.

 

 

 ללא תקציב 

 

 

 

 

גיוס  -

הסטודנטים  

בקיץ דרך  

)קשר   פרסום

 מול ליאב(

פגישות   -

תאום  \אישיות

  -ציפיות

ראיונות עם כל  

 נציג חוג 

הקמת  -

קבוצת  

וואטסאפ 

לנציגים  

והנהלת  

 האגודה

ישיבות   -

קבועות של  

 המועצה

מעקב שוטף   -

אחר ביצוע 

של   השעות

 הנציגים 

פגישות   -

אישיות בין 

 דפנה לנציגים 

פגישות   -

קבועות בין 

ראשי החוגים  

 והנציגים. 

. הגדלת  1

הכוח העובד 

באגודה 

במהלך שנת  

 -הלימודים

  20מינימום 

 נציגים. 

. פרסום  2

מידע לחוגים  

דרך נציגי  

חוגים במהלך  

  שנת הלימודים

והעברת מידע 

מהחוגים 

 לאגודה.

בכל מחלקה . 3

באגודה ישובצו 

מינימום שני  

 נציגי חוגים. 

 

 נציגי חוגים 

. חיזוק הקשרים בין  1

האגודה לכלל  

הסטודנטים ובין  

הסטודנטים לראשי  

 החוגים וההנהלה.

. שיפור יכולות היזמות  2

אצל הסטודנטים  

 המשתתפים בתוכנית. 

. הפיכת נציגי החוגים  3

לחלק אינטגרלי  

 מהאגודה.

. חיזוק הפן האקדמי  4 

כחלק משמעותי  

בתפקידם של נציגי  

 .חוגים
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ימי עיון עבור  -

הנציגים  

הסבר   -שיכללו

מעמיק על 

התקנון, שיחה  

עם גורמים  

  רלוונטים

 מהמכללה.

הסקר הופץ 

 . 4.12ב

התגבורים בלשון  

התפרסמו בסוף  

 דצמבר.

פרסום תגבורים  

לאחר   -נוספים

מציאת  

מתגברים/ות  

בקורסים 

 הרלוונטיים.

 : הכנסות

  60כל סטודנט  

 ש''ח לשעה. 

 : הוצאות

תשלום שכר  

למתרגל לפי  

שעה ובהתאם  

לכמות  

הסטודנטים:  

  45  -1סטודנט  

 ,₪2  

  70  -סטודנטים

 ,₪3  

  90  -סטודנטים

 ,₪4  

  -סטודנטים

100  .₪ 

 

הפצת סקר   -

בקרב 

   -הסטודנטים

האם יש צורך  

בתגבורים,  

 באילו קורסים?

פרסום:   -

חיפוש  

  סטודנטים

- מתגברים

הפצת קול  

קורא )תחילת  

שנה(, ודרך  

ראשי החוגים  

הרלוונטיים  

)לשון,  

 אנגלית(. 

פרסום טופס  -

הרשמה 

  לסטודנטים 

דרך אתר  

 האגודה.

יצירת קשר  -

עם סטודנטים  

מתגברים  

והחתמתם על  

 חוזה

פרסום פרטים  -

על המתגברים  

וגיבוש נהלים  

הגברת  . 1

מערך 

התגבורים  

לל  לכ

הסטודנטים  

 -במכללה

יצירת קבוצת  

סטודנטים  

מתגברים  

בקורסים 

  הנדרשים.

  5לפחות  

קבוצות תגבור  

 עד סוף השנה.

. הקמת  2

קבוצה של  

סטודנטים  

שיסייעו 

לסטודנטים  

שהשפה  

העברית אינה 

שפת האם  

 שלהם. 

 מרתונים   -תגבורים

  יצירת מעטפת תמיכה

 עבור הסטודנטים. 
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לאופן הפעלת  

 התגבורים.

  -יצוג בועדות

לחודש,  אחת 

 ובעת הצורך. 

  - פרסום פוסטים

חודש ראשון  

לשנת הלימודים,  

פעם נוספת  

בתחילת סמסטר  

 ב'.

 

 ללא תקציב 

 

 

ייצוג בועדות  . 1

 השונות. 

פרסום  .2

פוסטים  

שעוסקים 

בנושא  

 ובכללים.

. שיחות  3

לשנתון א' 

 בנוגע לכללים. 

 

. להעלות  1

לפחות נושא  

סטודנטיאלי  

אחד בועדות  

השונות )ועדת  

הוראה, ועדת 

ספריה, ועדות  

משמעת  

 ופרט(. 

כיבוד כללי האתיקה  

 והמשמעת במכללה 

הגברת המודעות לכללי  

האתיקה והמשמעת אצל  

ושמירה  כלל הסטודנטים

 על כללי האתיקה.

 

יצירת קשר עם  

  -החוג לתקשורת

חודש ראשון  

 ללימודים. 

 

 

 

 

 

 

 

הנגשת   .1 ללא תקציב 

התקנון  

בשיתוף עם  

החוג 

  -לתקשורת

יצירת סרטונים  

קצרים )תחילה  

עם הנושאים  

ה"בוערים" 

 -ביותר

מבחנים,  

מילואים( 

 והפצתם. 

. הנגשת  1

 -התקנון

  40%לפחות  

מכלל  

הסטודנטים  

יכירו את  

זכויותיהם  

 האקדמיות

העמקת היכרות  

הסטודנטים עם  

  זכויותיהם האקדמיות 

 )הכרת התקנון(. 

  - רכישת צ'ופרים

שבועיים לפני  

 סוף הסמסטר. 

 

  -הפצת סטיקרים

להכין בשבוע 

800  ₪  

 לצ'ופרים 

 

₪ על   1,360

 מילוניות

קנייה של   -

ממתקים 

בתקופת  

מבחנים, אטמי  

 אוזניים.

הקמת  . 1

עמדה עם  

צ'ופרים ואטמי  

אוזניים  

בבניינים  

מרכזיים לפני  

ה האקדמית  דאגה לרווח

 הסטודנט  של
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הראשון של  

 פברואר.

 

  -הרצאות על הבר

שבועיים לפני  

 תחילת מבחנים. 

פרסום סקר  

סטודנט מעורר  

שבוע  -השראה

הראשון לחודש  

 אפריל.

200   ₪

סטודנט מעורר  

 השראה

הפצת  

סטיקרים של  

כתובות  

וטלפונים של  

גורמים אליהם  

ניתן לפנות  

בעת בעיה 

 בזמן מבחן.

על   ותהרצא

 הבר

הרלוונטיים  

לאקדמיה 

)התמודדות  

עם לחץ לפני  

  -מבחנים

שיתוף עם  

 ( מרכז קשת

 

פרסום סקר   -

מעורר   סטודנט

 -השראה

שליחת טפסים  

לסטודנט.  

הפרויקט 

יתנהל באופן  

יחסי לגודל  

 הכיתות. 

הענקת שי   -

ותעודת  

הערכה 

 סטודנט. ל

רכישת  -

מילוניות  

ופרסום נהלים  

 . לגבי השאלתן

מאגר -

סיכומים:  

איסוף מכלל  

החוגים 

כל מבחן  

 ה'(.-)בימים א'

2 .80% 

מהסטודנטים  

ידעו כיצד  

לדווח על בעיה 

 ביום בחינה. 

. סדנאות  3

לקראת  

תקופות  

 מבחנים

מתן שירות    .4

השאלת  

 מילוניות

. יצירת מאגר  5

 סיכומים
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סיכומים דרך  

העלתם  

, ולבסוף  לדרייב

ריכוזם באתר  

 האגודה.

מרצה מעורר  

פורסם   -השראה

באמצע דצמבר.  

תוצאות יפורסמו  

בשבוע השני  

 לחודש ינואר. 

בניית תוכנית עם  

עד סוף   -ניר

 חודש ינואר. 

 

₪ שי   200

 למרצים. 

פרסום סקר   -

מרצה מעורר  

 -השראה

שליחת טפסים  

לסטודנט.  

הפרויקט 

דרך  יתנהל 

ההתאחדות  

 הארצית.

הענקת שי   -

ותעודת  

הערכה 

 למרצה

 

מעקב אחר  -

תוצאות  

הסקרים ודרכי  

 טיפול.

 

בניית תוכנית   -

יחד עם ניר  

והמרכז לקידום  

על מנת   הוראה

להגביר את  

מערך הפיקוח 

 על מרצים. 

 

פרויקט  . 1

"מרצה מעורר  

עד   -השראה"

סוף סמסטר  

 א'.

. משובים  2

כל  בסוף 

 סמסטר

 

 שיפור איכות ההוראה 

 

לוודא בכל יום כי  

השאלות נענו או  

 .בטיפול

את   לפתוח

עד  העמוד

יצירת דף   - ללא תקציב 

פייסבוק 

למחלקת  

אקדמיה 

 אורנים

סטודנט יקבל  

  48מענה תוך  

שעות  

מקסימום, דרך 

העלאת המודעות  

  ומתןלמחלקת אקדמיה 

 מענה שוטף 
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יהיה  .10.10ה

פעיל במשך כל  

 .השנה

נציג  בחירת  -

חוג אחראי 

 עמוד

מתן מענה   -

דרך לשונית  

"אקדמיה" 

באתר של  

 האגודה.

מייל, טלפון או  

 פייסבוק.

 

ניר הרקטור, דיקני הפקולטות, המרכז לקידום הוראה, מרכז קשת, מחלקת   -השותפים להצלחת יעדי התוכנית

 דוברות, נציגי חוג מחלקת אקדמיה.


